


““การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้นอีกแห่งหน่ึงน้ัน เป็นคุณอย่างย่ิง 
เพราะท�าให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส�าคัญที่สุดส่วนหน่ึงของประเทศ 

ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดี แก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน
 ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างย่ิง ความส�าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จึงเป็นความส�าเร็จที่ทุกคนจะยินดีย่ิง””

 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510



  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ได้ขับเคลื่อนภารกิจมากมายภายใต้กรอบการด�าเนินงานที่

เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี กรอบแนวคิดประเทศไทย 

4.0 นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบก้าวกระโดด  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการผลิตบัณฑิต 

ให้ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการเรียนรู้

สารจากอธิการบดี

และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ทักษะชีวิตและอาชีพ และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนา

ชั้นน�าระดับโลก มีบทบาทหน้าที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความก้าวหน้าและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามทิศทางการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงโดยแนวคิด KKU Transformation เพื่อให้พร้อมต่อ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าว

กระโดดของเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม นับเป็นก้าวส�าคัญที่สร้างการเติบโตให้กับมหาวิทยาลัยได้

อย่างมีคุณภาพ ท�าให้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง

ตามที่ประจักษ์ด้วยผลงานโดดเด่นดังนี้ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC จากส�านักงานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ THE Social  

Impact Ranking 2019 หรือมหาวิทยาลัยที่ด�าเนินภารกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม จาก Times Higher 

Education ได้รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นองค์กรเกรด A จากส�านักงานป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  

เป็นประธานเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาเมือง “City Development Alliance: CDA” นอกจากนี้ในด้านวิชาการและวิจัย

มีผลงานส�าคัญๆ เช่น โครงการอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบ

ของมลภาวะส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ  (นวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจสอบฝุ่น PM 2.5 และนวัตกรรมโดรนหรืออากาศยาน 

ไร้คนขับตรวจสอบสภาพแหล่งน�้า) โครงการวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงการป้องกันและชะลอโรคไต

เรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand:  

CKDNET) ส�าหรบัด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมมุง่อนรัุกษ์สบืสานประเพณอีนัดงีามของภมูภิาคอสีานด้วยการจดังาน 

“สีฐาน เฟสติวัล บุญสมมาบูชาน�้า Sithan KKU Festival” เป็นต้น ทั้งนี้ความส�าเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการ

ร่วมแรงร่วมใจทุม่เทมุง่มัน่ช่วยกันพฒันามหาวทิยาลยัโดยคณะผู้บรหิาร บคุลากร นกัศกึษา ศษิย์เก่า และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง

ทกุฝ่าย ในนามของมหาวิทยาลยัขอนแก่นขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้ร่วมพัฒนาและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ด้วยดีเสมอมา เราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพร้อมกันมุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ คุณค่า มั่นคง และยั่งยืน

ยิ่งขึ้นต่อไป

   รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   

   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2484  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

โดยมีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 

ได้มนีโยบายและโครงการท่ีจะขยายการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

สูส่่วนภมูภิาค โดยจะจัดตัง้มหาวทิยาลยัท่ีจงัหวดัอุบลราชธาน ี

แต่ในระหว่างนั้น ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพาซึ่งรัฐบาล

จ�าเป็นต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับญี่ปุ ่นต่อสู ้กับพันธมิตร  

จงึท�าให้การจดัตัง้มหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ยุติลง จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2503 รัฐบาลซ่ึงม ี

จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ เป็นนายกรฐัมนตรไีด้มกีารทบทวน

การจดัตัง้มหาวทิยาลยัน้ีอกีคร้ังหนึง่ และในปีพทุธศักราช 2505 

จงึได้มมีติให้จัดตัง้สถาบนัการศกึษาชัน้สงูด้านวศิวกรรมศาสตร์

และเกษตรศาสตร์ขึ้นท่ีจังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อ

สถาบนัแห่งนีเ้ป็นภาษาองักฤษว่า Khonkaen Institute of 

Technology มีชื่อย่อว่า K.I.T.

 ในปีพุทธศักราช 2506 รัฐบาลได้มีมติให้สภาการ

ศึกษาแห่งชาติเป็นผู ้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่  

จัดร ่างหลักสูตร ตลอดจนการติดต ่อช ่วยเหลือจาก 

ต่างประเทศและก�าหนดช่ือเป็นมหาวทิยาลยัภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และเลือกบ้านสีฐาน ต�าบลในเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เป็นทีต่ัง้มหาวทิยาลยั มเีนือ้ท่ี 5,500 ไร่ ห่างจาก

ตัวเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร ในปีพุทธศักราช 2507 

 ได้จัดตัง้ส�านกังานมหาวทิยาลัยขึน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดย

รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2507 จ�านวนท้ังสิ้น  

107 คน แยกเป็นคณะเกษตรศาสตร์ จ�านวน 49 คน และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 58 คน โดยฝากเรียน 

 ทีค่ณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ในปีพุทธศักราช 2508 

คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้เปลีย่นชือ่มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออก

เฉียงเหนอืเป็นมหาวทิยาลัยขอนแก่น และในปีพทุธศักราช 

2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2509 ซึง่ถอืเป็นวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัย ในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายนักศึกษามาศึกษาที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานที่ปัจจุบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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      พัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2507-2516)

 ก่อตัง้มหาวทิยาลยั เริม่แรกเม่ือตัง้มหาวทิยาลยัในปี 

พ.ศ. 2507 มีการจัดการเรียนการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะ

เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์-

อักษรศาสตร ์ต่อมาได้ตั้งคณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาล

ศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ตามล�าดับ

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2517-2526) 

 ขยายการศกึษา เปิดหลกัสตูรสาขาวชิาวิทยาศาสตร์

สุขภาพอย่างต่อเน่ือง มีการตั้งคณะเทคนิคการแพทย์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ 

คณะเภสัชศาสตร์

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2527-2536) 

 พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ขยายการศกึษาให้มีหลกัสตูร

ที่หลากหลาย ตั้งคณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์

คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลมอบหมายให้ก�ากับและ

ดูแลโครงการตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัย 

สุรนารี ซึ่งต่อมาก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามล�าดับ

ทศวรรษที่สี่ (พ.ศ. 2537-2546) 

 เป็นมหาวทิยาลยัทีส่มบรูณ์แบบ (Comprehensive 

University) มคีณะและสาขาวชิาต่างๆ ทีค่่อนข้างครอบคลมุ 

ได้ตั้งวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการจัดการ ส�านักทะเบียนและประมวลผล 

สถาบนัความร่วมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุม่น�า้โขง สถาบนั

สันติศึกษา

ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ. 2547-2556) 

 สร้างมาตรฐานคณุภาพการศกึษา มคีวามเข้มแขง็

ด้านการวิจัย ได้ตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเข้าสู ่การ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาอย่างเข้มข้น พร้อมรับการตรวจ

ประเมินโดยองค์กรต่างๆ เช่น ก.พ.ร. สกอ. สมศ. และมี

การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกโดยนติยสาร Times Higher 

Education เป็นต้น 

ทศวรรษที่หก (พ.ศ. 2557-2566) 

 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก 

เป็นช่วงวาระทีม่หาวทิยาลัยครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2557 

มุ่งพัฒนาภายใต้ค�าขวัญ “50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” 

มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสูงขึ้น จัดการเรียนการ

สอนหลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วย 22 คณะ และ  

4 วทิยาลัย ได้ต้ังคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบนัสุขภาพลุ่มน�า้โขง 

และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน 
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 พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม เจิมตรามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2509

สีประจ�ามหาวิทยาลัย 
 คอื สดีนิแดง อนัมคีวามหมายโยงไปถงึลักษณะและภูมนิามของพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของ

มหาวิทยาลัย และ ค�าว่า “มอ” เป็นภาษาถิ่นแปลว่า “เนิน” ดังนั้น “มอดินแดง” จึงเป็น

ชื่อเรียกพื้นท่ีเนินด้านทิศเหนือของตัวเมืองขอนแก่น บริเวณถนนมิตรภาพประมาณ 4-5 

กิโลเมตรไปทางจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงดินบริเวณน้ีเป็นดินชุดยโสธร มีสีสดแดงแบบสีสนิม  

เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตั้งที่นี่ จึงเลือกเอาสีดินแดง ของมอดินแดงเป็นสีประจ�า

มหาวิทยาลัย แต่ก่อนนั้นในยามที่จะอธิบายว่าสีดินแดงคืออย่างไร มักเปรียบเทียบกับสีอิฐ

มอญ จึงมีการเรียก สีดินแดง ว่า สีอิฐ ควบคู่กันมา โดยในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา

บัตรและครุยวิทยฐานะ พ.ศ. 2544 ระบุว่าสีประจ�าประจ�ามหาวิทยาลัย คือ สีดินแดง 

ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย 

 คือ ดอกกาลพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ขณะด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น�า “ต้นกาลพฤกษ์” ขึ้นกราบบังคมทูลถวายพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูก เมื่อเสด็จ

ทรงประกอบพิธีเป ิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันที่  20 ธันวาคม 2510 ที่หน้า 

คณะเกษตรศาสตร์ จึงถือเป็นต้นไม้ประจ�าสถาบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในการประชุม

คณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2538 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 ได้พิจารณาการ

เรียกชื่อต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย โดยก�าหนดว่าหากใช้ในราชการให้ใช้ค�าว่า “กาลพฤกษ์” 

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bakcariana craib อยู่ในวงศ์ Leguminosae ลักษณะเป็น 

ต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพูกับสีขาว เมื่อโรยกลายเป็นสีขาว ช่วงปลายฤดู

หนาวย่างเข้าฤดูร้อนจะทิ้งใบท้ังต้นเพื่อผลิดอกสีชมพูระเรื่อสลับขาว บานสะพรั่ง แลดู

สวยงามอ่อนหวานยิ่งนัก

ตราสัญลักษณ์ 

 คือ ตราพระธาตุพนม การจัดท�าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ริเร่ิมจากพระยา

อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) มอบนายพินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ยกร่าง โดยท่านก�าหนดให้

แนวคิดเป็นรูปพระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญและศักดิ์สิทธ์ิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประดิษฐานอยู่เหนือขอนไม้แก่น ทั้งสองข้างมีเทพยดาอัญเชิญมิ่งขวัญศิริมงคลจากองค์พระธาตุพนม

ประทานสู่สถาบันแห่งน้ีส่วนล่างสุดเป็นชื่อมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยมีพื้นหลัง แบ่งเป็น 3 ช่อง 

อันหมายถึงคุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ด ีจริยา คือ ความประพฤติด ี

ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคุรุจิต  นาครทรรพ

นายปราโมทย์  วิทยาสุข

นายสุรพล  เพชรวรา

นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

นายกสภามหาวิทยาลัย

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล

รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย นายพงศ์จรัส รวยร่�า

นายเตช บุนนาค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณวิชัย บุญแสง นายวิชัย ธัญญพาณิชย์

ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำา

เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

รศ.ชาญชัย พานทองวริิยะกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รศ.พัชรี เจียรนัยกูร

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

 ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

นายสมศกัดิ ์ แต้เจริญวิริยะกุล

นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายอ�านาจ  พรหมสูตร

ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

รศ.วนิดา แก่นอากาศ

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำา 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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นายดุสิต โคตรวงษา

รองประธานฯ คนที่ 1

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

ที่ปรึกษา

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

ที่ปรึกษา

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร

รองประธานฯ คนที่ 2

นายประยูร อังสนันท์

ที่ปรึกษา

นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์

ที่ปรึกษา

นายอ�านาจ พรหมสูตร

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

รองประธานฯ คนที่ 3

นายจีระ ไตรถวิล

ที่ปรึกษา

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ชุดปี พ.ศ. 2559-2562)
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นายมรกต พิธรัตน์

กรรมการ

นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

กรรมการ

นางสาวธนรัตน์ สอนสา

กรรมการ

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวิทยาเขตหนองคาย

เลขานุการส่งเสริมฯ

นายธีรชัย วงษ์ชารู

กรรมการ

นายจิรชาติ บุญสุข

กรรมการ

นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์

กรรมการ

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

นายชัยชาญ วรนิทัศน์

กรรมการ

นายสุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ชุดปี พ.ศ. 2559-2562) ต่อ

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   

รักษาการแทนอธิการบด ี
ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวิทยาเขตหนองคาย   

ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล 

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  

รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี     

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัยดิจิทัล     

รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค�า 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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อ.ศิรประภา บ�ารุงกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

และวิทยาเขตหนองคาย

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ผศ.ปิยะวัชร ฝอยทอง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ชัช สุมนานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.พิพัธน์ เรืองแสง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

นายกิตติสันต์ ศรีรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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คณบดี รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.รัชพล สันติวรากร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ชูพงษ์ ทองค�าสมุทร                   

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.พรเทพ ถนนแก้ว

คณบดีคณะเทคโนโลยี

รศ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์   

รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.พัชรี เจียรนัยกูร                   

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.วรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.กุลธิดา ท้วมสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช

คณบดคีณะบรหิารธรุกจิและการบญัชี

รศ.สุมาลี ชัยเจริญ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.กิตติบดี ใยพูล

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ศ.ละออศรี เสนาะเมือง

คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

รศ.ล�าปาง แม่นมาตย์

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ

รศ.รักชนก แสงภักดีจิต

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
(วิทยาเขตหนองคาย)

ผศ.นงราม เหมือนฤทธิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์
(วิทยาเขตหนองคาย)

รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
(วิทยาเขตหนองคาย)

ผศ.กริช แรงสูงเนิน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(วิทยาเขตหนองคาย)

รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ 

ผู้อ�านวยการส�านักบริการวิชาการ

รศ.วนิดา แก่นอากาศ 

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ               

นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี
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ผู้อำานวยการหน่วยงานสังกัดสำานักงานอธิการบดี

1. หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง รายนาม

กองตรวจสอบภายใน นางวิกานดา พิธรัตน์ (รักษาการแทน)

กองกฎหมาย นางสาวรองรัตน์  วิโรจน์เพชร (รักษาการแทน)

กองการกีฬา นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ (รักษาการแทน)

กองการต่างประเทศ นางสาวเนตรดาว จ�าเริญดารารัศมี (รักษาการแทน)

กองคลัง   นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายชัยนิยม  สินทร (รักษาการแทน)

กองทรัพยากรบุคคล นายสถิตย์ แก้วบุดตา

กองบริการหอพักนักศึกษา นางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ (รักษาการแทน)

กองบริหารงานกลาง      นายธัญญา ภักดี

กองบริหารงานวิจัย นายสมหวัง ทองน�า (รักษาการแทน)

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ (รักษาการแทน)

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางปภาภร ดลประสิทธิ์

กองยุทธศาสตร์ นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์

กองสื่อสารองค์กร นายธัญญา ภักดี  (รักษาการแทน)

กองอาคารและสถานที่ นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร (รักษาการแทน)

2. หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ต�าแหน่ง รายนาม

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ภาวดี ภักดี

สถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) ผศ.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์

สถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) รศ.หู หลิน

สถาบันภาษา ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย

สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน�้า

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ 

สถาบันทรัพยากรน�้าใต้ดิน อ.โพยม สราภิรมย์

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์ (รักษาการแทน)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562

  Khon Kaen University  15



ต�าแหน่ง รายนาม

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (รักษาการแทน) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน�้าโขง ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ นายพรทัต โพธินาม 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.อนุชา โสมาบุตร (รักษาการแทน)

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน อ.ศิรประภา บ�ารุงกิจ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผศ.พรรณทิพา ว่องไว

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

ศูนย์วัฒนธรรม ผศ.เขม เคนโคก

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

ศูนย์อาเซียนศึกษา รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

ศูนย์พิพิธภัณฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน (รักษาการแทน)

3. หน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ    

  ต�าแหน่ง รายนาม

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.กฤตพา แสนชัยธร (รักษาการแทน)

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม นางสาวปวีณา กองจันทร์ (รักษาการแทน)

ศูนย์บริการสู่ชุมชน ผศ.ปาริชาต บุตรวงค์ (รักษาการแทน)

ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต (รักษาการแทน)

อุทยานวิทยาศาสตร์ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล (รักษาการแทน)

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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 ปณิธานและปรัชญา

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน  

เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการวางรากฐาน 

ให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต ์

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

 วิสัยทัศน์ (VISION)

 “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน�าระดับโลก” (A World-Leading Research and Development University)

 เป้าหมาย (Goals)

 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเช่ียวชาญศาสตร์วิชาการ  

การวิจัย พัฒนาและการน�าไปใช้ประโยชน์ การบริการสังคม สันทนาการ บริหารจัดการ มีความพร ้อมในการเรียนรู้ 

การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู ้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท�างาน และ

เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน

 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายในและภายนอก

 พันธกิจและนโยบาย

 พันธกิจ (Mission)

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่มี

วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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 พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภามหาวิทยาลัยได้ก�าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 

– 2566 ดังนี้

 ด้าน People : ด�าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย

 1) มคีวามรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยดีจิิทลัในทกุภารกจิตามภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

  - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)

  - จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning 

and Coaching)

  - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy and Skills)

  - ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพฒันามหาวทิยาลยัไปสูค่วามเป็นเลศิระดบั

สากล (Qualified Personnel)

  - พัฒนาความรู้และทักษะในการท�างานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)

 2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพิ่มพูนมาตรฐานการด�ารงชีพและสุขอนามัย

  - ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)

  - สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)

  - สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)

 3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น�าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  - ตอบสนอง ชี้น�า และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)

  - พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)

  - รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics) 

 ด้าน Ecological : ด�าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย

 1) มสีถานทีแ่ละอปุกรณ์ทนัสมยั เข้าถงึอินเทอร์เนต็ได้ดแีละเหมาะสมกบัการเรยีนรู ้มุง่สู่การเป็น “มหาวทิยาลัย

ดิจิทัล”

  - พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places) 

  - พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี (Good Workplace)

  - พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

 2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น 

“มหาวิทยาลัยสีเขียว”

  - รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)

  - ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)

 3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

  - พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)

  - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)
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 ด้าน Spiritual : ด�าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม

  - บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)

 2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน

  - เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ (Collaboration/Coordination)

 3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม

  - ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)

 ค่านิยม (Value)

 “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE 

  1) การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)

  2) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information) 

  3) การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus)

  4) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance)

  5) การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer)

 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Cuture)

 “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 

  1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 

  2) ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 

  3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน 

  4) ท�างานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 

  5) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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รูปที่ 1 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดโครงสร้างเชิง

ยทุธศาสตร์การบรหิารงานมหาวทิยาลัยขอนแก่นตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 

ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2566 ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 

ส่งเสริมการเรียนรู ้แบบใหม่ (Flipped classroom)  

เน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัจิรงิ (Experiential learning)

 กลยทุธ์ท่ี 2 : สร้างหลกัสตูรใหม่ตามความต้องการของ

สังคมและมีหลักสูตรส�าหรับประชาชนทุกอายุ

 กลยทุธ์ท่ี 3 : พฒันานกัศกึษาให้มสีมรรถนะและทกัษะ

ที่จ�าเป็นในอนาคต

 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้

สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท�างานวิจัย

 กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ�านวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่

ท�างานวจิยัเป็นทมีและท�างานต่อเนือ่ง (Research programs) 

เพือ่ให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ทีม่ผีลกระทบ (Impact) สงูได้

 กลยุทธ์ที่ 3 :  ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย ์  ( Innovat ion and  

Commercialized Research)

 กลยทุธ์ที ่4 : สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับภาคธรุกจิ

และอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 สร้างมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่

 กลยทุธ์ที ่1 : สร้างมหาวทิยาลยัสเีขยีวด้วยนโยบาย 

5G (Green campus initiative)

 กลยุทธ์ที ่2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ 

และสิง่มชีวีติ ร่วมกบัการฟ้ืนฟสูภาพป่า และพืน้ทีเ่สือ่มโทรม 

(Biodiversity & forest restoration)

 กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)

 กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่และบ้าน

พักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)

 กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพ โดยน�าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ 

(Smart security)

 กลยุทธ์ที ่6 : จดัระบบจราจรใหม่ให้มกีาร Zoning 

โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนน

แขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ

 กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และ

สิ่งแวดล้อม        

 กลยทุธ์ที ่8 : สร้างเสถยีรภาพระบบสาธารณปูโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่

ยุคดิจิทัล

 กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริม 

ให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล

 กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอก

เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล

 กลยุทธ์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบการท�างานและ 

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองค์กร

 กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ท�างานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์

 กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอ�านาจบริหารจัดการ (Cen-

tralized policy, Decentralized operation)

 กลยุทธ ์ที่  3 : ส ่งเสริมให ้คณะและส่วนงานใช  ้

ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) 

ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นที่น่าท�างาน

 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส�าหรับ

การท�างาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม

 กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ

 กลยุทธ์ท่ี 4 : การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององค์กร

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ

 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม

 กลยุทธ์ที ่2 : ส่งเสรมิโครงการบรกิารวชิาการใหม่เพือ่

ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม 

(Center of Social Wisdom)

 กลยุทธ์ที ่3 : ปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ จากความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 

: CSR) สู ่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared  

value : CSV)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน

 กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการท�างานของบุคลากร

 กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 11 เสรมิสร้างความร่วมมอืเพือ่การ

พัฒนา

 กลยุทธ์ท่ี  1: จัดท�าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกัน

ระหว่างคณะในกลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์         

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การบรหิารโดยใช้หลกัธรรมาภบิาล

 กลยทุธ์ท่ี 1 : วางระบบการบรหิารจดัการด้วยหลกั

ธรรมาภิบาล ให้เกดิทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั (Good Governance 

for all Units)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 การน�ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกลยุทธ์ การศึกษา วิจัย  

และบริการ (International networking)

 กลยุทธ์ที่ 2 : การด�าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น

 กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม

 กลยุทธ์ที ่4 : สร้างความเป็นนานาชาตทิัง้ด้านบุคลากร นกัศกึษา และสภาพแวดล้อม (International environment)

รูปที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      

และรางวัลเชิดชูเกียรติ
2



ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล 

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์

Professor Paual J. Brindley

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาปรสิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ  วีระศิริ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร  ศรีสุพรรณ 

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพยาบาล

รองศาสตราจารย์วิชิต  คลังบุญครอง 

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายบรรเทิง  ว่องกุศลกิจ 

ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม

นางวันดี  พลทองสถิตย์ 

ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
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รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย นายเดชา  ศิริภัทร 

นายสุทธิชน  รัตนยาติกุล พระครูวิมลปัญญาคุณ

ศาสตราจารย์วันชัย  วัฒนศัพท์   

ต�าแหน่งวิชาการ

รศ.อาริยา  รัตนทองค�า

สายผู้สอน

นางสาวกาญจนา  สิมะจารึก   

ต�าแหน่งประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห์     

สายสนับสนุน  

รางวัลพระธาตุพนมทองค�า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศรีกาลพฤกษ์รางวัลกาลพฤกษ์ทองค�า

รางวัลศรีมอดินแดง

บุคลากรได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2561

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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ผศ.ไกรเลิศ  ทวีกุล

คณะเกษตรศาสตร์

บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561  

• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 รางวัล	 : คนดีศรีอีสาน ปีท่ี 37 ประจ�าปี 2561  

รับโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรี

	 ผู้ให้รางวัล	 : พันธมิตร 12 เครือข่ายความดีงาม 

ภาคอีสาน

ศ.เมธา  วรรณพัฒน์ 

คณะเกษตรศาสตร์

	 รางวัล	 : 1.ผู ้เชี่ยวชาญระดับสูง “The Yunling 

High-end Foreign Expert”  2. “เมธีวิจัยอาวุโส ธ.ก.ส.” 

ประจ�าปี 2561

	 ผูใ้ห้รางวลั		: 1 .รฐับาลประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จีน ภายใต้นโยบาย   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

ศ.ยุพา  หาญบุญทรง 

คณะเกษตรศาสตร์

	 รางวัล	 : Distinguished Scientist Award 2018 

เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นด้านแมลงพาหะและการ

ถ่ายทอดโรคใบขาว (outstanding contributions in the 

field of Insect behavior science and transmission)

	 ผู้ให้รางวัล	: The International Association of  

Professionals in Sugar and Integrated Technologies 

(IAPSIT)

ผศ.ภาณุพล  หงษ์ภักดี

คณะเกษตรศาสตร์

	 รางวัล	 : ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  

เรือ่ง : สมดลุฮอร์โมนพชืเพือ่การผลติบวัหลวงตดัดอกนอกฤดู

	 ผู้ให้รางวลั	: มลูนธิโิทเรเพือ่การส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 

ประเทศไทย

รศ.กิริยา  สังข์ทองวิเศษ

คณะเกษตรศาสตร์

	 รางวัล	 : เกียรติบัตรรับรองเป็น“วิทยากรหลักสูตร

การพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย

	 ผู้ให้รางวัล	 : ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ.อนุสรณ์  เชิดทอง

คณะเกษตรศาสตร์

	 รางวัล	: ชมเชยผลงาน กลุ่มโภชนศาสตร์ สัตว์เคี้ยว

เอื้อง ภาคโปสเตอร ์   

	 ผู ้ให้รางวัล	 : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีร่วมกบัภาค ีเครอืข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย
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อ.สุวิตา  แสไพศาล

คณะเกษตรศาสตร์

	 รางวัล	: ชนะเลิศ สาขาโรคพืช เรื่อง : การประกวด

ภาพถ่าย “อารักขาพืชและศิลปะภาพถ่ายครั้งที่ 4”

	 ผู้ให้รางวัล	 : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

อารกัขาพชืแห่งชาติ ครัง้ที ่13 และสมาพนัธ์สมาคมการถ่ายภาพ

แห่งประเทศไทย

รศ.ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์

คณะเกษตรศาสตร์ 

	 รางวัล	: ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น CEO FORUM 

สานพลังเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นฐาน ประจ�าปี 2561

 ผู้ให้รางวลั	: ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

รศ.ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย

คณะเกษตรศาสตร์ 

	 รางวลั	: เกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชเูกียรต ิ(ครุฑทองค�า) 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าป ีพ.ศ. 2560

	 ผู้ให้รางวัล	 : พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล

ผศ.อรสา  กงตาล

คณะพยาบาลศาสตร์

• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 รางวัล	 : ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ�าปี 

2560 ประเภทผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม 

 ผู้ให้รางวัล	:	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผศ.นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา

คณะพยาบาลศาสตร์

	 รางวัล	 : พยาบาลดีเด่น  สาขาการศึกษาพยาบาล 

ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล

	 ผู ้ให้รางวัล	 : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีกรงุเทพฯ

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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ผศ.สุพัฒนา  ศักดิษฐานนท์

คณะพยาบาลศาสตร์

	 รางวัล	 :	พยาบาลดีเด่น  สาขาการศึกษาพยาบาล 

ประเภทอาจารย์พยาบาล    

	 ผู ้ให้รางวัล	 : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีกรงุเทพฯ

นายปริญญา  ประสงค์ดี

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 :  MT Best practice award 2017

	 ผู้ให้รางวัล	 : สภาเทคนิคการแพทย์

นางนรักษ์  ชาติบัญชาชัย

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 : ผลงานวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ในการประชุม

วิชาการประจ�าปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 45

	 ผู้ให้รางวัล	: ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพรนิภา  หาญละคร

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 :	ที่ 3 วิจัย R2R 

 ผูใ้ห้รางวลั	:	เครอืข่ายการพยาบาลแห่งประเทศไทย

นางสาวพัฐสุดา  ธาริยะ

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 : Best Free paper

	 ผูใ้ห้รางวลั	:	ราชวทิยาลยัจกัษแุพทย์แห่งประเทศไทย

ผศ.กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 : ที่  3 (ผลงานนวัตกรรมดี) ป ี 2561  

จากการประกวดนวัตกรรมการซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 

	 ผู้ให้รางวัล	 : ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ชาญยุทธ์  ศุภคุณภิญโญ

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 :  ที่ 3 (ผลงานนวัตกรรมดี) ปี 2561  

จากการประกวดนวัตกรรมการซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 

	 ผู้ให้รางวัล	 : ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รศ.นิรมล  พัจนสุนทร

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวัล	 : ที่  3 (ผลงานนวัตกรรมดี) ป ี 2561  

จากการประกวดนวัตกรรมการซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 

	 ผู้ให้รางวัล	 :	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ศ.สุชาติ  พหลภาคย์

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 : ที่  3 (ผลงานนวัตกรรมดี) ป ี 2561  

จากการประกวดนวัตกรรมการซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 

	 ผู้ให้รางวัล	 : ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสมจิตร์  หร่องบุตรศรี

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวัล	 : ที่ 3 (ผลงานนวัตกรรมดี) ป ี 2561  

จากการประกวดนวัตกรรมการซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 

	 ผู้ให้รางวัล	 : ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศ.ชิงชิง  ฟูเจริญ

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวลั	:	ผลงานวจัิยเดเีด่น Research Award ประจ�าปี 

2561 ในการประชุมวิชาการประจ�า ครั้งที่ 34 ชื่อผลงาน 

Effectiveness  of add-on therapy with domperidone 

vs alginic acid in proton pump inhibitor partial 

responese gastro-oesophageal refuxdisease in systemic 

sclerosis: randomized placebo-controlledtrial

	 ผู้ให้รางวลั	:	ราชวทิยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวลั	:	ผลงานวจิยัดเีด่น Research Award ประจ�า

ปี 2561 ในการประชุมวิชาการประจ�า ครั้งที่ 34 ชื่อผลงาน 

SCN5A With Increased Defibrillator Shocks in Brugada 

Syndrome

	 ผู้ให้รางวลั	:	ราชวทิยาลยัอายรุแพทย์แห่งประเทศไทย

นางสาวเกสร  เหล่าอรรคะ

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวัล	 : พยาบาลดีเด่น สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล 

ระดับตติยภูมิ

	 ผู้ให้รางวัล	 : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

นางสุภาพ  อิ่มอ้วน

คณะแพทยศาสตร์

	 รางวลั	:	1.พยาบาลดเีด่น สาขาวจิยัทางการพยาบาล

ระดับปฏิบัติการ  2.พยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการ

พยาบาลระดับพื้นฐาน

	 ผู้ให้รางวัล	 : 1.สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2.สมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทย

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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นางดรุณี  จันทร์เลิศฤทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวัล	:	เกียรติยศผู้ริเริ่มนโยบาย PD First Policy 

ในประเทศไทย ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเร้ืองรังได้

มากกว่า 80000 รายในปัจจุบัน

 ผู้ให้รางวัล	 : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

นางดวงสมร  ชาญกว้าง

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวัล	: Honorary Consultant กิตติมศักดิ์ในงาน 

International Recognition: Honorary Consultant 

2017-2019 (ด้าน International Relations)

	 ผู้ให้รางวัล	 : The Second People’s Hospital of 

Nannng, the 3rd Affiliated Hospital, Guangxi Medical 

University, PR China

นางพัสดา  ภักดีก�าจร

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวลั	: The Best Poster Award เรือ่ง Nutritional 

status of surgical and orthopedic petients: Ward 3A

	 ผู้ให้รางวัล	 : 26th World Congress on Nursing 

Care 2018

อ.สุชาอร  แสงนิพันธ์กูล

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวัล	 : Young Investigatior Award for the 

51st Annual Meeting 2018 ในงานประชมุวชิาการประจ�าปี 

European Society for Paediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition, Geneva, Switzerland 

	 ผู้ให้รางวัล	:	The European Society for Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

นางสาวสุภัตรา  ไกรโสภา

คณะแพทยศาสตร์ 

	 รางวัล	: Honorary Consultant กิตติมศักดิ์ในงาน 

International Recognition: Honorary Consultant 

2017-2019 (ด้านการพยาบาล)

	 ผู้ให้รางวัล	 : The Second People’s Hospital 

of Nannng, the 3rd Affiliated Hospital, Guangxi   

Medical University, PR China
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รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

• กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รางวัล	 : อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

	 ผู้ให้รางวัล	: ที่ประชุมประธานสภาแห่งประเทศไทย

อ.ฐาปนีย์  เวสารัชเวศย์

วิทยาลัยนานาชาติ

	 รางวัล	 : การน�าเสนอผลงานยอดเยี่ยม 

	 ผู้ให้รางวัล	 : Katholieke Universiteit Leuven 

ประเทศเบลเยี่ยม

ศ.ประยงค์  แสนบุราณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 รางวลั	:	อาจารย์ดีเด่น สาขามนษุยศาสตร์ ประจ�าปี 2561 

 ผู้ให้รางวัล	 :	ทีป่ระชมุอาจารย์ของมหาวทิยาลยัแห่ง

ประเทศไทย (ปอมท.)

รศ.อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย

คณะศึกษาศาสตร์

	 รางวัล	 :  ผลงานวิจัย ระดับดี ประจ�าปี 2560

	 ผู้ให้รางวัล	:	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นางสาวทิพานัน  พงษ์สุวรรณ

ส�านักหอสมุด

	 รางวลั	:	ระดบัดมีาก ชือ่ผลงาน “ระบบตดิตามถงัขยะ

อัจฉริยะ Smart Trash Tracking System”

 ผู้ให้รางวัล	 : ก.พ.ร.

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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ด้านการบริหารดีเด่น ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า

ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส

คณะเภสัชศาสตร์ 

รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
รศ.วนิดา  แก่นอากาศ

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2562

ด้านการบริหารดีเด่น ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

นายอณัชปกร สาระรัตน์

คณะสาธารณสุขศาสตร ์  

ผศ.ภาวดี  ภักดี

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์

กองยุทธศาสตร์ 

ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยดีเด่น

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะแพทยศาสตร์ 
ศูนย์การุณรักษ์

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.วิศปัตย์  ชัยช่วย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รางวัลผู้สอนดีเด่น 

อ.นรงฤทธิ์  เกษมทรัพย์

คณะแพทยศาสตร์
ผศ.อมรรัตน์  ประจักษ์สูตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ราตรี  ทวิชากรตระกูล 

คณะเทคนิคการแพทย์

ศ.ประนอม  จันทรโณทัย

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.สุวรรณา  บุญยะลีพรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.อังคณา  ทองพูน พัฒนศร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อ.เบญจวรรณ  นาราสัจจ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยดีเด่น

ผศ.คเณศ  ศีลสัตย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์    

 นายภาสกร เตือประโคน

กองพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยและป้องกันและชะลอโรคไต

เรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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รางวัลการพัฒนานักศึกษาดีเด่น 

อ.คุรุศาสตร์  คนหาญ

คณะเทคนิคการแพทย์

นายนราทัศพล  ลิขิตดี

คณะแพทยศาสตร์

อ.พราวพรรณ  พลบุญ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

ผศ.เจ้าทรัพย์  บุญมาก

คณะวิทยาศาสตร์   

อ.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รศ.วิโรจน์  ภัทรจินดา

คณะเกษตรศาสตร์

นางอุบล  จ๋วงพานิช

คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.มารศรี  สอทิพย์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจ�าปี 2561  ให้แก่บุคลากรทั้งหมดรวม 20 

รางวัล ประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 8 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 6 รางวัล และ

รางวัลนกัวจิยัดีเด่นระดับเพชร 6 รางวลั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ณ 4 โรงแรมพลูแมน ราชาออคดิ จังหวดัขอนแก่น ดงัน้ี

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญเงิน

รศ.กุลธิดา ท้วมสุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

รศ.ดุษฎี อายุวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

คณะแพทยศาสตร์

ศ.วราภรณ์ ภูตะลุน

คณะเภสัชศาสตร์

ศ.อลิศรา เรืองแสง

คณะเทคโนโลยี

ศ.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

ศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

คณะเทคนิคการแพทย์

ศ.ธเนศ พงศ์จรรยากุล

คณะเภสัชศาสตร์

รศ.ทิพยา เอกลักษณานันท์

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ฉวี เย็นใจ

คณะวิทยาศาสตร์

ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง 

คณะเทคนิคการแพทย์

รศ. รุง้ทิพย์ พนัธุเมธากลุ

คณะเทคนิคการแพทย์

ศ.วิภา รีชัยพิชิตกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์

รศ.พลัง สุริหาร

 คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.อนุสรณ์ เชิดทอง

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.พรเทพ ถนนแก้ว

คณะเทคโนโลยี

ผศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562  

 นายเดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ�าปี 2562 ด้านต่างๆ

ด้านวิชาการ 

รศ.บัณฑิต ถิ่นค�ารพ 

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 

คณะสาธารณสุขศาสตร์)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ด้านวิจัย 

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ 

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 29 

คณะสัตว์แพทยศาสตร์)

ด้านบริหารจัดการ 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม 

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 16 

คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ด้านวิชาชีพ

นางกฤษดา แสวงดี 

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 16 

คณะพยาบาลศาสตร์)

ด้านพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญประโยชน ์

นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ 

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 16

 คณะเกษตรศาสตร์)

ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ. จิตรบรรจง ตั้งปอง 

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20 

คณะเทคนิคการแพทย์)
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• การผลิตบัณฑิต

• การวิจัย 

• การบริการวิชาการ 

• การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

• การบริหารองค์กร 

ผลการด�าเนินงาน

ตามภารกิจ3





      การผลิตบัณฑิต



ปีการศึกษา 2560

1 2 3 4 5

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562

จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด

หลักสูตรเปิดใหม่ ปีการศึกษา 2562

จ�านวนนักศึกษาใหม่

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

• ปริญญาตรี 89 (27.13%)

• ปริญญาโท 135 (41.16%)

• ปริญญาเอก 86 (26.22%)

จ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (สาขาวิชา) 328  จ�านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง

• ปริญญาตรี

• ปริญญาโท

• ปริญญาเอก

• ปริญญาตรี

• ปริญญาโท

• ปริญญาเอก

• มีงานท�า     • ยังไม่มีงานท�า     • ศึกษาต่อ

• ปริญญาตรี 1 (12.50%)

• ปริญญาโท 3 (37.50%)

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 (0.30%)

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 17 (5.18%)

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

• ปริญญาเอก 4 (50.00%)

89

(27.13%)

135

(41.16%)

86

(26.22%)

1

(0.30%)

17

(5.18%)

1

(12.50%)

3

(37.50%)

4

(50.00%)
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• เหรียญทอง กวีนิพนธ์ ค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์ -

เพลง ใจวัยช่างฝัน ประพันธ์

 นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง กวีนิพนธ์ ค่ายลายลักษณ์

วรรณศลิป์ - เพลง ใจวยัช่างฝัน ประพนัธ์ เมือ่วนัท่ี 12-15 มถินุายน 

2562 โดย กรมส ่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

ณ หออัครศิลปิน  จ.ปทุมธานี

• รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 นายจารุพงษ์ แสงบุญม ีได้รับพระราชทานทุน “เยาวชน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” สมเด็จพระเทพฯ ทรงคัดเลือกด้วย

พระองค์เอง ได้ไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยไอเดยีรกัษามะเรง็ท่อน�า้ดี 

ยืนยันกลับมาช่วยชาติ ดูแลสุขภาพท้องถิ่น เ ม่ือวันที่  26 

พฤศจกิายน 2561 ทีอ่าคารหอสมดุศิรริาช ช้ัน 4 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

• รางวัล ในการแข่งขัน ASIAN CUP WOODBALL CHAM-

PIONSHIP 2019 ครั้งที่ 11

 นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนทีม

ชาติไทย ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขัน ASIAN CUP  

WOODBALL CHAMPIONSHIP 2019 ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น  

ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน 2562  

โดย นางสาวสิริปนัดดา กึมรัมย ์ได้รับเหรียญเงิน ประเภทบุคคล

หญิงแฟรเวย์ ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทคู่มิกซ์แฟรเวย์ และ

เหรียญทองแดงประเภททีมแฟรเวย์และ นางสาวอนัฐออน  

เที่ยงอวน ได้รับเหรียญทอง ประเภทคู่มิกซ์แฟรเวย์ และได้รับ

เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงแฟรเวย์

• เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถ

ด้านการพูด การอ่าน การเขียน ปี 2562

 นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้เข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  

ที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 

2562 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็น

ประธานในพิธเีปิด ณ โรงแรมเอส รชัดา ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ 

เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562

รางวัลของนักศึกษา

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• รางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการฯ น�าเสนอผลงาน

วิจยัท่ีโดดเด่น

 นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษา

ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการฯ น�า

เสนอผลงานวจิยัทีโ่ดดเด่น รปูแบบการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็น

ส�าคัญ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ 

21 โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอนุรักษ์ กุลวง

ษา นางสาวอิชยา อโนราช และนางสาวพุธิตา เชื้อสาวะถี  

จากผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  

เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะการรู้

สารสนเทศโดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรู้กระบวนการคดิ

แก้ปัญหาอนาคต ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์รายวิชา 

ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 

• วงโปงลางสินไซ ได้รับรางวัลการแสดงเส็งอีสาน 

ยอดเยี่ยม

 วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม

การแข่งขันดนตรีโปงลางในงาน “มหกรรมโปงลาง

เฉลิมพระเกียรติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1” ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2562 

ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับ

รางวัลการแสดงเส็งอีสานยอดเย่ียม จากผลงานการแสดง

ทีบ่อกเล่าถงึการชวีติความเป็นอยูข่องคนอสีาน รกัใคร่กลม

เกลียวกัน เมื่อถึงเทศกาลบุญเดือนหกซักซ้อมขบวนบุญ

บัง้ไฟ ชาวบ้านแต่ละหมูบ้่านได้ซกัซ้อมขบวนบญุบัง้ไฟของ

ตัวเอง จึงเกิดการประชันของนักดนตรีที่ใช้เคร่ืองดนตรีใน

ชุมชนมาเส็งประชันกัน สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน

ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

• รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ Architecture Design 

Contest 2019 “Modern Lifestyle”

 นาย ปริญญา   เนตร ค�า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ Architecture Design 

Contest 2019 “Modern Lifestyle” บ้านที่ตอบสนองชีวิตสมัย

ใหม่ เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2562 ณ อาคาร ทีพีไอทาวเวอร์    
ชั้น  9 กรุงเทพมหานคร
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• รางวัล Outstanding Paper Awards

 นายวิทูล อินทร์เพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Outstanding Paper Awards จากการน�าเสนอผลงานบทความ

วิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) เรื่อง Why Can’t 

Students Make A Scientific Explanation?: Dual Effect of 

Science Conceptual Understanding and Conceptions 

of Learning Science ในงาน 2018 International Conference 

of East-Asian Association for Science Education (EASE) 

ณ National Dong Hwa University เมือง Hualien ประเทศ

ไต้หวัน 

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น 

Boost Up Entrepreneurs 2562

 นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร นายจิตติพัฒน์ อ่อนสองชั้น 

นางสาวญาสุมินทร์ วงษ์ระหงษ ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

นายณวัฒน์ ขนาดผล นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทีม GOOD 

THING WILL COME  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ  

ยกระดบัธรุกิจเริม่ต้น Boost Up Entrepreneurs 2562 ณ อาคาร

แก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงาน ด้านมวลชน 

ของกองทัพภาคที่ 2

 นายชนิาธิป ชาติพดุซา ประธานชมรมนกัศึกษาวชิาทหาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ผู้ให้การสนับสนุนงานด้านมวลชน ของกองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที ่ 

11 มีนาคม 2562

• รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบห้องน�้านักกีฬา ในสนามลีโอ 

สเตเดี้ยม

 นายวิศรุต ภู่สูงเนิน นายชัยนิรันดร์ อุตทอง และนาย

พิชิตชัย แสนณรงค์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบห้องน�้านักกีฬาในสนามลีโอ 

สเตเดี้ยม และรับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างสโมสร บีจีเอฟซี และ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย 

จ�ากัด

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• รางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษในการประชุม The Harvard 

Project for Asian and International Relations

 นายศรมน ชัยชาญ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ ในการประชุม The Harvard Project 

for Asian and International Relations (HPAIR), Harvard 

college conference 2019 ประเทศสหรัฐอเมริกา

• รางวัล 1
st
 Place Winner จากการแข่งขัน the IDE  

Competition 2019 For the MIT Enterprise Forum Thailand

 นางสาวกานต์พมิล กรไกร และนางสาวชาลสิา ไชยระนจิ 

คณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัรางวลั 1st Place Winner จากการแข่งขนั 

the IDE Competition 2019 For the MIT Enterprise Forum 

Thailand ทีเ่ป็นการเฟ้นหานวตักรรมทีม่ศีกัยภาพเชงิธรุกจิในกลุม่

ของ Deep Technology ในระดับ South East Asia and Oceania 

โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ กรุงเทพมหานคร 

• รางวัลชนะเลิศโครงการน�าเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

 นายพงศกร กาฬภักด ีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการน�า

เสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจ�าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศการน�า

เสนอประเภท Poster และรางวลัรองชนะเลศิ การน�าเสนอผลงาน Oral presentation กลุม่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในชื่อผลงาน: เว็บไซต์ แปซิฟิกสตาร์ กรุ๊ป เวียดนาม (WEBSITE PACIFIC STAR GROUP VIETNAM) เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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• รางวัล Poppular Vote โครงการ True Young Producer 

Award 2018

 นางสาวญาสุมินทร์ เทียนค�า นางสาวฐิติรัตน์ นพแก้ว  

นายปริญญา แหล่แก่น ทีม Popular Million Project By Art 

Ed จากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Poppular Vote โครงการ True Young Producer Award 

2018 หัวข้อ ‘Stop Cyberbullying หยุดท�าร้ายกัน บนโลก

ออนไลน์’ เป็นการประกวดสื่อโฆษณา จากการคัดเลือกผลงาน 

สตอรี่บอร์ดของนิสิต-นักศึกษา ทั้งหมด 675 ทีม จาก 52 สถาบัน

ทั่วประเทศ น�ามาผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมความยาว 

60 วินาที เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบชุดขนมปังจากซอง และ

ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์

 นายสหพลพชร อุ่นทะยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ได้รับรางวัลชนะเลิศนการประกวดออกแบบชุดขนมปังจากซอง

และผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ ในโครงการประกวด “Farmhouse 

Fashion Happy Pung Pung” ของบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 

จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ 

ครั้งที่ 23 ไบเทค บางนา 

• รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน DPST Sci-talk Contest 2019

 นางสาวกมลรัตน์ คูบุบผา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน DPST Sci-talk Contest 2019 งานประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจ�าปี 2562 DPST Student Conference on Science 

& Technology 2019 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• รางวัลรองชนะเลิศการน�าเสนอผลงานวิชาการสมาคม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานแห่งประเทศไทย

 นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการน�าเสนอด้วยวาจา (Best 

Oral Presentation-second Place)  และ นางสาวณฤดี  

พูลเกษม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการน�า

เสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation) จากงานประชุม

วิชาการของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

แห่งประเทศไทย(ส.อ.ป.) คร้ังท่ี 27 ประจ�าปี 2562 เรื่อง  

“Occupational Health & Industrial Hygiene Management 

System & Practice” ระหว่างวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562  

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรงุเทพฯ โดยสมาคมอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภัย

• รางวัลชนะเลิศ น�าเสนอผลงาน Oral Presentation โครงการ

น�าเสนอผลงาน และประกวดผลงานของสหกจิอาเซียน

 นางสาวมนิตรา วงษ์วริาช นกัศึกษาหลกัสูตรรฐัประศาสน

ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง ได้รับเงินรางวัลพร้อม

เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ น�าเสนอผลงาน Oral Presentation 

โครงการน�าเสนอผลงาน และประกวดผลงานของสหกิจอาเซียน  

กลุม่มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์และการจัดการ เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 

2562 ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รางวัลชนะเลิศและรางวัล Poppular Vote การประกวด

ออกแบบ “Inspire In Style Design Contest 2019”

 น�ย อ�ณัช ธรรมธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศและรางวัล Poppular Vote การประกวด

ออกแบบ “Inspire In Style Design Contest 2019” ออกแบบ 

Outdoor Living (พื้นที่ภายนอกในบริเวณสถานศึกษาของ 

ผูป้ระกวด) เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ในงานอาสา19 สถาปนกิ 

62 ณ อิมแพค ชาร์แลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี  โดยผู้ที่

ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1- 2 จะได้ไป

ทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้
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• ต�าแหน่งรองนางสาวไทย และนางสาวไทยประจ�าภาคอีสาน 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 นางสาวมนชนิตว์ ช่วยบุญ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ

ต�าแหน่งรองนางสาวไทย และเป็นนางสาวไทยประจ�าภาค

อีสาน จากการประกวดนางสาวไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• รางวัลการน�าเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการดีเด่น

 นางสาวมณฑิตา ช่างยันต์ และนางสาวธิติมา พิลากุล 

ได้รบัรางวลัการน�าเสนอบทความวิจยั บทความวชิาการดเีด่น จาก

ผลงานวิจัย เรื่อง “Washback of Khon Kaen University 

English Proficiency Test (KEPT) on KKU Undergraduate 

Students’ English Learning” ที่ได้รับรางวัลการน�าเสนอ 

บทความวิจัย บทความวิชาการดีเด่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 

จากการเข้าร่วมโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 

(น�าเสนอผลงานทางวชิาการของนกัศึกษา ระดบัปรญิญาตร)ี คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2561  

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกรีฑาทีมชาติไทย

 นายณัฐพล ดันสูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือก

ให ้ เป ็นนักกรีฑาทีมชาติ ไทย เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม -  

30 พฤศจิกายน 2562 โดยเข้าร่วมค่ายฝึกซ้อมนักกีฬา ณ ค่ายพัก

นักกรีฑาทีมชาติไทย ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

เพื่อเตรียมความพร้อมและฟิตซ้อมร่างกายเข้าสู้ศึก SEA GAMES 

คร้ังท่ี 30 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่  

30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

• รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท�าคุณประโยชน์

ต่อเด็กและเยาวชน ประจ�าปี 2562

 นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับคัดเลือกในสาขาศิลปวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชนดี

เด่นแห่งชาต ิจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• การเรยีนรูร่้วมกนัสร้างสรรค์ภูมปัิญญาอีสาน 

ครั้งที่ 1

 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผสานภูมิปัญญา

อสีาน และเปิดโอกาสเตรยีมความพร้อมให้กบัผูน้�า

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป ัญญา 

ท้องถิน่อสีาน จ�านวน 20 สโมสรนกัศกึษา องค์การ

นักศึกษา และชมรมในสังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

องค์การนักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมการ

ถอดบทเรียน น�าไปต่อยอดและพัฒนากิจกรรม 

เป็นการเช่ือมสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษา

โครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

• นิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์

 จัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานการผลิตส่ือการเรียนการสอนทางการแพทย์ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยน�าเอาปัญหาจากประสบการณ์การ

ฝึกปฏบิตั ิสูก่ารแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานในรปูแบบต่างๆ ทีส่ามารถใช้งานได้จรงิ และสามารถน�าไปต่อยอดพฒันา

ได้น�ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจง่าย  

และหน่วยงานต่างๆ โดยองค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรมและเชงิสร้างสรรค์หลากหลายจากวทิยากรผูม้ากประสบการณ์และ

แหล่งเรยีนรูท้ีจ่ะสร้างเสรมิประสบการณ์จรงิให้กบันกัศกึษา เช่น เรยีนรูก้ารสร้างสรรค์แนวคดิภมูปัิญญาไทยสูก่ารพฒันา

ชาติแบบยั่งยืนโดย ผศ. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ การสร้างสรรค์ตุงใยแมงมุมอีสานร่วมสมัย ศิลปะการแทงหยวก ภูมิปัญญา

ไทยสู่พระราชพิธี โดย นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เรียนรู้กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านยางค�า  

ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ จ.ชัยภูมิ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ คุ้มสีฐาน 
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• ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ฯ 5 สถาบัน “พาแล่น พาเลาะ 

พาเฮียน พาเฮ็ด”

 เป็นเครอืข่ายความร่วมมอืของนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�านวน 

5 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 

4) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 5) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดย

มกีารออกค่ายอาสาพฒันาและบ�าเพญ็ประโยชน์ เพือ่สร้างเครอืข่าย

• ค่ายการเงินสู่ชุมชน ครั้งที่ 1

 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยกลุ่มวิชาวิชาเอกการ

เงิน จัดโครงการค่ายการเงินสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 เพื่อปลูกจิตส�านึก

การแบ่งปันองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนให้กับนักศึกษาสาขาการเงินทุก

ชัน้ปี โดยการน�าเอาความรูท้างการเงนิไปเผยแพร่ให้กับชมุชน และ

ร่วมท�าประโยชน์ให้กบัชมุชนในพืน้ท่ี บ้านทรพัย์สมบรูณ์ ต�าบลทุง่โป่ง 

อ�าเภออบุลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น มกีจิกรรมประกอบด้วยการอบรม

แนวความคิดทางการเงินที่จะน�าไปเผยแพร่แก่ชุมชน ลงพื้นที่ 

เพื่อส�ารวจปัญหา และรับฟังความคิดเห็นกับชุมชน และลงพื้นที่

เพ่ือด�าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และท�ากิจกรรมร่วม

กับชุมชน บ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

• ศิลปะข้างถนน สู่วิชาการที่ยั่งยืน Art Lane ครั้งที่ 16

 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 

2562 ณ สะพานขาว เป็นโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทาง

ด้านศิลปกรรม หรือ Art Lane เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานด้าน 

ศิลปะในแขนงต่างๆ เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง นาฏย

ศิลป์ ภาพยนตร์ การแสดงของภาคีเครือข่ายต่างๆ การออกร้าน

สินค้าท�ามือ และกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วยการสาธิตการแสดง

ดนตรี การวาดเส้นภาพเหมือนบุคคล การปั้นภาพเหมือนบุคคล 

การปฏบิตังิานดนิเผา การปฏิบตังิานภาพพมิพ์ การปฏิบตังิานภาพ

สนี�า้มนั การแสดงภาพถ่าย การแสดงโชว์จากบ้านชวีาศลิป์ และอืน่ๆ

ความร่วมมือในการพัฒนานิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน ได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยผ่านกระบวนการ

ของการจัดค่ายอาสาพัฒนาและบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าให้ให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการใช้ความรู้

และประสบการณ์ทีม่อีย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และ

นิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบัน การจัดกิจกรรมในปี 2562 ได้จัดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ จังหวัดเลย

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• ศูนย์วัฒนธรรมปลุกไอเดียสร้างสรรค์ตุงอีสานแบบร่วมสมัย

 เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จัดขึ้น ณ พุทธศิลป์สถาน ม.ขอนแก่นเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกแบบตุงอีสานร่วมสมัย แต่คงอัตลักษณ์ของความเป็นอีสาน พร้อมน�าตุงทั้งหมดร่วมประดับ

ในงานสีฐานเฟสติวัลของมหาวิทยาลัย โดย “ตุง” หรือชาวอีสานเรียกว่า “ธุง” ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้ในงานบุญประเพณี

แต่ละเดือนของชาวอีสาน ที่มีการประดิษฐ์ “ตุง” หรือ “ธุง” หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสีสันบนผืนผ้าหรือใช้

วัสดุสิ่งอื่นเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

• การจัดงานผู้บริหารพบปะเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ

 จัดโดยกองการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ส�านักงานอธิการบดี เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน

บรรยากาศ ความเป็นนานาชาติและการบริการนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาต่างชาติแลกเปล่ียน

เรียนรู้และเสนอแนะแนวทางในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อสถาบัน  

(Royalty) และได้แนะน�าผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ส่วนงานและบคุลากร แลกเปล่ียนความคิดเหน็เกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพบปะพูดคุยกับนักศึกษาต่างชาติอื่นๆ กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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• KkU Maker Space Workshop & Challenge : คิดฝันปั้นโค้ดด้วย Micro:bit

 ส�านักหอสมุด ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดพื้นที่ KKU Maker Space  

จัด Workshop &Challege: คิดฝันปั้นโค้ดด้วย Micro:bit เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ของสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศกึษาและเพือ่บริการวิชาการให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา ผูส้นใจเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม

อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่บริการ Maker Space ชั้น 1 อาคาร 2 ส�านักหอสมุด 

• การบรูณาการการเรยีนการสอนด้านผลิตภัณฑ์ บรรจภัุณฑ์

และนิทรรศการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 เพื่อการบูรณาการเรียนการสอน การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การจัดนิทรรศการจากฐานงาน

วิจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้

นกัศกึษาได้มโีอกาสเรียนรูป้ระสบการณ์จรงิจากหน่วยงาน

ของรัฐ เอกชนและชุมชน ถึงองค์ความรู้ท่ีได้มาตรฐาน 

สูก่ารสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ทีเ่กิดจากความร่วมมอื

ระหว ่างหน ่วยงาน ตลอดจนการเรียนรู ้ กับชุมชน  

ด้วยประสบการณ์จริงจากท้องถิ่น

• Social Space พืน้ท่ีเพือ่แลกเปลีย่นความรูส้�าหรบัทุกคน

 การจัดพื้นที่ Social Space ด�าเนินการเมื่อวันที่ 

1 มีนาคม 2562 มีที่ตั้ง ณ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ

พัฒนาทักษะพื้นฐาน ภายใต้การดูแล และบริหารจัดการ

โดยส�านักหอสมุด ซึ่ง Social Space เป็นการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิดที่อยากให้ผู้คนมีพื้นที่ เพื่อการ 

มาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน 

หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้กิจกรรม Social Space ท�าให้

นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่รู ้จักคิดมากกว่าการสอนให้รู ้  

ดังน้ันการที่ให้นักศึกษาคิดได้จะต้องมีเวทีให้นักศึกษา 

ได้แสดงออกมโีอกาสท�างานร่วมกนั เพือ่ได้มกีารคดิสร้างสรรค์

คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ท�าโครงการต่างๆ ขึ้นมาได้ 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• โครงการเสวนาเรื่องการเรียน การวิจัย และความรัก

ในวัยเรียน : การบริหารจัดการเวลาให้สมดุล

 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันานกัศึกษาให้เข้าใจความส�าคญั

และประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลาเรียนรู้ แนวทาง

และเทคนคิต่างๆ ในการบริหารจดัการเวลาให้มปีระสทิธภิาพ 

และการท�างานวจิยัและความรกัให้สมดลุ จะต้องด�าเนินการ

อย่างไร ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น 

สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงได้ ส่งผลให้ 

ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในโลก

ของตัวเองอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 

คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

• โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิต

 ส�านักหอสมุดด�าเนินโครงการพฒันาห้องสมุดอตัโนมัติ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติเป็น

แห่งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 

เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัต ิ

มีระบบจัดเก็บและค้นคืนที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึง

ได้ทุกท่ีทุกเวลาและร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 

เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความ

บันเทิง ให้เด็กๆ เรียนเล่นให้เป็นสุขและสนุกกับการเรียน 

กระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ

• โครงการพี่สอนน้อง “ค่ายศิลปะ

สร้างสรรค์ เยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ”

 เป็นกิจกรรมสร้างเสริมความ

สัมพันธ ์ โดยใช ้ศิลปะเป ็นสื่อเชื่อม

ระหว ่างน ้อง ๆ นักเรียน และพ่ีๆ 

นักศึกษาแต่ละกิจกรรมสอดแทรก 

ความรู้พร้อมกับความสนุกสนานให้กับ

เยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 13-14 

กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกง 

(ประชานุกูล) ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 

จ.ขอนแก่น การกิจกรรมประกอบด้วย 

1) การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา การ

ป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร โดย คุณวารุณี ตั้งศิริ ผู้จัดการคลินิก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  

2) กิจกรรมฐานการเรียนรู ้ด้านงานศิลปะ การวาดภาพและระบายสี ตามจุดต่างๆ ของโรงเรียนตามที่ก�าหนด  

3) การบรรยาย “ภัยร้ายจากยาเสพติด”
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• โครงการค่ายมนุษย์ - สังคม ครั้งท่ี 4 ประจ�าปีการ

ศึกษา 2561

 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน จังหวัด

ชยัภูม ิระหว่างวนัที ่10 - 12 มกราคม 2562 มีวตัถปุระสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

โดยผ่านกระบวนการของการจัดค่ายอาสาพัฒนาและ

บ�าเพญ็ประโยชน์ เป็นการส่งเสรมิให้นักศกึษามคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพิ่มขึ้น กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็น

• โครงการ Veterinary Friendship 2019

 เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษาไทยและ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติที่เดินทางมาท�าการฝึก

ปฏิบัติและศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร ์  

เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาไทยได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ

และเรียนรู้แลกเปล่ียนวัฒนธรรม เป็นการเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษามีความรู ้ ความมั่นใจในการใช้ภาษา

องักฤษเพือ่การตดิต่อสือ่สารด้านวชิาการ ด้านวชิาชีพ และ

การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบ

ด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษาแลกเปล่ียนจาก College of Animal Science and Technology, 

Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาจาก College of Veterinary Science, 

Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ม. ขอนแก่น

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ส�าหรับ

นักศึกษานานาชาติ (Cultural Trip 2019)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ

มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หพุวัฒนธรรมในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาตท่ีิก�าลงัศกึษาในมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ในคณะต่างๆ จาก 

ประโยชน์ และเพือ่ให้นกัเรยีนสนใจศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาเพิม่มากขึน้ และเป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่ร่วมเฉลมิฉลอง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นย�้าถึงความเป็นศาสตร์ที่

มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม สอดคล้องกับค�าขวัญ คือ “Spirit of HUSO - Spirit for Society”

8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ลาว เยอรมันนี มัลดีฟ และอิตาลี โดยเมื่อวันท่ี 29 

สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• กิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติ 2019 “Cowboy and 

Cowgirl Party”

 เพือ่เป็นการต้อนรบันกัศกึษาต่างชาตทิีเ่ข้าศึกษาใน

ปีการศึกษา 2562 สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโอกาสให้

ได้พบปะและรู ้จักคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

น�าไปสูก่ารสร้างเครอืข่ายนกัศกึษาต่างชาตทิีเ่ข้ามาใหม่กับ

นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีก�าลังศึกษาในปัจจุบัน โดยเป็น

กิจกรรมเกมสันทนาการ พร้อมการแสดงประจ�าชาติของ

นักศึกษา เช่น Rakhine Traditional Dance จากนักศึกษาเมียนม่า  My new swag จากนักศึกษาจีน MOT  

THOANG QUE HUONG จากนักศึกษาเวียดนาม  Dance Workout บาสโลบ จากนักศึกษาลาว Toki Gaba-Gaba 

จากนักศึกษาอินโดนีเซีย  และ Pailin Peacock Dance and Robam Lay Chhom Chan จากนักศึกษากัมพูชา และ

การรับประทานอาหารร่วมกัน จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

• กิจกรรมอาสาพัฒนาและบ�าเพ็ญประโยชน์

 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ชุมชน และเรียนรู้หลักธรรมในการ

ด�าเนินชีวิต ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบ�าเพ็ญ

ประโยชน ์ 3 กิจกรรม ใน 3 พ้ืนท่ี ประกอบด ้วย 

วัดภูพระบาท อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ส�านักสงฆ์ป่าภูพาน

สันติธรรม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และวัดมกุฏวิมุตติคีรี

(วัดภูขาด) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น มีนักศึกษาจากหลาก

หลายคณะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศาสนสถานและ

สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในวัด

• กิจกรรม Startup StartNow #3

 เป็นกิจกรรมฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพทางด้าน

การน�าเสนอผลงาน และน�าผลงานของนักศึกษาท่ีมีความ

เป็นไปได้ทางธุรกิจไปต่อยอดสู่การสร้างสินค้าต้นแบบ 

(Prototype) หรอืสนบัสนนุผลงานของนกัศกึษาไปต่อยอด

ในเวทีอื่นๆ การจัดกิจกรรม Startup StartNow #3 ได้มี

การประกวดผลงาน และมีนกัศกึษาได้รบัรางวลั 5 ทมี ดงันี้ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมปลูกไรดี รางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 2 : ทีม MeMirror รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  

ทีม Smart Crab Condos รางวัลชมเชย 1 : ทีม Farm 

Smart Box และ รางวัลชมเชย 2 : ทีม Bonne 
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การวิจัย
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ศูนย์วิจัยทั้งหมด 26 ศูนย์ กลุ่มวิจัยทั้งหมด 50 กลุ่ม และ สถาบันวิจัย 7 แห่ง

• ทุนภายใน (งบฯ มหาวิทยาลัย)     • ทุนภายใน (งบฯ แผ่นดิน)     • ทุนภายนอก (ในประเทศ)     • ทุนภายนอก (ต่างประเทศ)

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ศูนย์

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 ศูนย์

• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ศูนย์

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 กลุ่ม

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 กลุ่ม

• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 กลุ่ม

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 แห่ง

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 แห่ง

• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 แห่ง

จ�านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 786 โครงการ และงบประมาณการวิจัยทั้งหมด 799,612,838 บาท

249 โครงกการ

52,652,766 บาท

368 โครงการ

286,746,056 บาท

166 โครงการ

456,788,240 บาท

3 โครงการ

3,425,766 บาท

ศูนย์วิจัย 26 ศูนย์ กลุ่มวิจัย 50 กลุ่ม

สถาบันวิจัย 7 แห่ง

7 กลุ่ม

(14%)

8 ศูนย์

31%

3 ศูนย์

11%

15 ศูนย์

58%

15 ศูนย์

58%

8 ศูนย์

31%

3 ศูนย์

11%

18 กลุ่ม

(36%)

25 กลุ่ม

(50%)
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ผลงานการวิจัยโดดเด่น

• โครงการวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

 ส�านักหอสมุดเป็นส่วนหนึ่งในทีมโครงการวิจัยและ

พัฒนา KhonKaen Smart City เพื่อสนับสนุนให้จังหวัด

ขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประกอบด้วย  

1) ระบบรักษาความปลอดภัย: CCTV Analytic 2) ระบบ

โครงสร้าง: Free WiFi, Smart Parking 3) ระบบจัดการ 

สิ่งแวดล้อม: Smart Trash และ 4) ระบบจัดการสุขภาพ: 

Telehealth for Agingi และส�านักหอสมุดได้มีส่วนร่วม.

พฒันานวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อมคือ ถงัขยะอจัฉรยิะ (Smart 

Trash) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบลานจอดรถ

อจัฉริยะ (Smart Parking System) โดยน�ามาใช้งานในพืน้ที่

ม.ขอนแก่น ส่วนงานต่างๆใน จังหวัดขอนแก่นได้แก่ 

ส�านกังานจงัหวดัขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นอ�าเภอเมอืง

ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส�านักงาน 

ส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10 ส�านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และ

ท่าอากาศยานขอนแก่นและในอนาคตจะขยายไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ

• โครงการถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วย

ผ่าตัด เพื่อรองรับการเป็นเมดิคอลฮับ

 เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในเอเชยีทีว่จิยัคอมพวิเตอร์

ช่วยผ่าตดั (หุน่ยนต์ผ่าตดั) ส�าหรับทางนรเีวชโดยทมีวศิวกรรม

ชีวการแพทย์ ม.ขอนแก่น และมีการร่วมมือกันระหว่าง 

ม.ขอนแก่นกบัมหาวทิยาลยัควิช ูประเทศญีปุ่น่ ซึง่หนึง่ในชุด

ผลงานหุ่นยนต์ผ่าตัดทางนรีเวช คือ หุ่นยนต์ช่วยถือและ

เคลื่อนกล้องผ่าตัด ส�าหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน ได้รับ

รางวัลเหรียญทองจาก The international Federation of 

Inventors’ Associations ด้วยเทคโนโลยี “หุ่นยนต์ช่วยถือ

กล้องผ่าตัด” ช่วยให้การผ่าตัดทางนรีเวชสะดวก ปลอดภัย 

มคีวามถกูต้อง แม่นย�าและรวดเรว็ ช่วยให้คนไข้ฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ 

และท�าให้พ้ืนผิวบริเวณที่ผ่าตัดได้รับความกระทบกระเทือน

น้อยที่สุด 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• ผลงานวิจัย “ไก่ 3 Low” อาหารคุณภาพ เกาต์กินได้

รับรางวัลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

 เป็นผลงานวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหาสขุภาพส�าหรบัผูป่้วย

โรคเป็นเกาต์ โดยได้รับรางวัลงานวิจัยเด่น ด้านพาณิชย์ 

ประจ�าปี 2561 จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การวิจัยเริ่มจาก

พัฒนาไก่สายพันธุ ์  KKU ONE ผสมสายพันธุ ์ระหว่าง 

ไก่พ้ืนเมือง (เนื้อเหนียว) กับไก่ทางการค้า (เน้ือหยุ ่น)  

• การวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม

 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์ หรือ Black 

soldier fly ในเชิงพาณิชย์ ส�าหรับการขจัดขยะอินทรีย์และหาสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและน�าไปใช้ประโยชน์ซ่ึงสอดคล้องกับ 

วสิยัทศัน์และพนัธกจิของมหาวทิยาลยัขอนแก่น คอื การเป็นองค์กรทีส่ร้าง 

องค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ มีการจัดสร้าง 

โรงเรือนต้นแบบวจิยัและผลติแมลงอตุสาหกรรม เกดิขึน้โดยข้อตกลงความ

ร่วมมอืทางวชิาการ และร่วมลงทนุ ระหว่างบรษิทัเบทาโกร จ�ากดั (มหาชน) 

กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

องค์ความรู้ในการวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์ของสาขาวิชากีฏวิทยาและโรค

พืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์

จากผลการวิจัยพบว่า ไก่สายพันธ์ุ KKU ONE พบปริมาณกรดยูริกต�่ากว่าไก่เนื้อทางการค้าที่เลี้ยงในโรงเรือนปรับอากาศ 

ไขมันในชอ่งท้องต�า่ โปรตนีชนดิย่อยง่ายสงู มปีรมิาณคอเลสเตอรอลต�่ากว่าไก่ทางการค้า ลดความเสีย่งการเป็นโรคหวัใจ 

ฉะนั้นด้วยคุณสมบัติของการผสมสายพันธุ์ระหว่างไก่เน้ือกับไก่พื้นเมือง จึงได้สายพันธุ์ไก่ที่ตอบทุกโจทย์ปัญหาสุขภาพ 

น�าไปสู่การขับเคลื่อนตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป

• นวัตกรรม Qual Insect ยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงจิ้งหรีด

 คิดค้นโดยนายวัชรพล ข�าคมเขตร์ นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ ท้ังน้ีนวัตกรรม Qual Insect มีชื่อมาจาก  

qualityinsectเพ่ือหาแนวทางยกระดับมาตรฐานในการเล้ียง 

จิง้หรดีให้เพิม่ปรมิาณในการเลีย้งจิง้หรดีให้แก่เกษตรกร สามารถเล้ียง

จิ้งหรีดได้ในสภาพอากาศท่ีร้อนเกินไป โดยน�านวัตกรรมเข้ามาช่วย

ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมตามหลักการควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนให้

เหมาะสมและคงที่ ด้วยการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะคือ มีเซนเซอร์จับ

อุณหภูมิรายวัน หากอุณหภูมิมากกว่า 32 องศา เคร่ืองจะท�างาน

อัตโนมัติ โดยปล่อยละอองน�้าเป็นฝอยออกมาท�างานควบคู่กับพัดลม

ดูดอากาศระบายความร้อน ซ่ึงสามารถควบคุมการท�างานผ่านมือถือ  

ในลกัษณะออนไลน์ สะดวกเหมาะสมกับเกษตรกรยคุ 4.0
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• งานวิจัย “แกว่งแขน” ลดโรค หนุนคนไทยสุขภาพดี

 เป็นผลงานวิจัยการแกว่งแขนสามารถลดโรค และได้

ผลอย่างดีเยี่ยม ซึ่งได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการแกว่งแขน 

และมีผลวิเคราะห์อย่างมีนัยส�าคัญ มีเป้าประสงค์สนับสนุน

คนไทยให้ใช้การออกก�าลงักายแกว่งแขนเพือ่การลดโรค ตลอด

จนพัฒนาการแกว่งแขนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น โดย รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ หัวหน้า

กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการ

กีฬา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

• นวัตกรรมใหม่ E-Waste Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ

ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

 เป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากความร่วมมือของส�านัก 

หอสมุดกับบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AIS)  

ในการน�าเทคโนโลยี NB-IOT มาใช้ในการวิจัยโครงสร้าง 

พื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) โดย ม.ขอนแก่น 

ได้น�าส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 

• การรณรงค์ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี Fluke 

Free Thailand

 เป็นกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ  

ต้านภัยมะเรง็ท่อน�า้ดกีบัมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดสัีญจรครัง้ที ่79” 

โดยส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น และโครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (CASCAP) ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี  

ม.ขอนแก่น ภาคีภาครัฐและภาคีภาคเอกชนทั้งมูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดี มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ประชุมห้อง

แก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อการรณรงค์ก�าจัด

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี วาระจังหวัดขอนแก่น 

“ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ ้นการตระหนักรู ้เกี่ยวกับภัย 

ของโรคพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็งท ่อน�้าดีแก ่บุคลากร 

ศูนย์ราชการ ประชาชนทั่วไปและชุมชนเมืองขอนแก่น และ

เพือ่ค้นหาและคดักรองผูป่้วยมะเร็งท่อน�า้ดรีะยะเริม่ต้นภายใน

จงัหวดัขอนแก่นเพือ่เข้าสู่กระบวนการรกัษาได้อย่างทนัท่วงท ี

มาบรูณาการร่วมเทคโนโลยี NB-IoT ในการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมให้ก้าวหน้า สามารถใช้งานได้จริงและในอนาคต E-Waste Smart Bin จะถูกน�าไปติดตั้งท่ีมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย และทั่วประเทศ

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• นวัตกรรม “ปทุมรักษา” เพิ่มโอกาสรักษามะเร็งเต้านม

 นักวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

คิดค้นนวัตกรรมปทุมรักษา เพื่อพัฒนาการจัดเก็บช้ินเนื้อ

มะเรง็เต้านม ส่งผลให้การวนิจิฉัยโรคได้แม่นย�าและน�าไปสู่

การวางแผนรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข

ปัญหาการจดัเกบ็ช้ินเนือ้ผูป่้วยมะเรง็เต้านมก่อนน�าส่งห้อง

ปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัย โดยมีการคิดค้นกล่องปทุม

รกัษาซึง่เป็นนวตักรรมเกบ็รกัษาชิน้เนือ้ผูป่้วยมะเรง็เต้านม 

เพื่อให้เซลล์คงสภาพและสมบูรณ์ที่สุด 

• โครงการนวัตกรรมเพือ่เฝ้าระวังและลดผลกระทบของ

มลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

 เพือ่ศกึษาและสร้างนวตักรรมแก้ไขปัญหามลภาวะ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการบ�าบัดตัวกลางทาง

ธรรมชาติแบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่ 1) นวัตกรรม

เซนเซอร์ตรวจสอบฝุ่น PM 2.5 โดยอาจารย์ชวศิ ศรจัีนทร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และ Nano-electronics and Biomedical Innovation Center : NBIC Lab ทั้งนี้ม.ขอนแก่นได้มอบกล่องเซนเซอร์

ตรวจสอบฝุ่น PM 2.5 ส�าหรับติดตั้งบนรถสาธารณะ ให้แก่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตอ�าเภอ

เมืองจังหวัดขอนแก่น 2) นวัตกรรมโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับตรวจสอบสภาพแหล่งน�้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) 

ได้ใช้โดรนท�าแผนที่บริเวณที่ควรเก็บน�้ามาตรวจวัดคุณภาพ พัฒนานวัตกรรมที่ทราบผลประเมินคุณภาพที่รวดเร็วและ

ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน�้าและตรวจหาสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรียผ่านกล้องของโทรศัพท์มือถือ 

และมีการเทียบค่ากับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

• การวิจัยระบบดีเอชเอส (DHS) ส�าหรับน�้าเสียชุมชน

ในประเทศไทย

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ไปรยา เฉยไสย ภาควิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าคณะ

วิจัยระบบดีเอชเอส (DHS) ส�าหรับน�้าเสียชุมชนใน

ประเทศไทย ด�าเนินการวิจัยพัฒนาระบบ DHSเพ่ือให ้

สอดคล้องกบับรบิทของน�า้เสยีชมุชนในประเทศไทยขึน้ โดย

เริ่มด�าเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ และทดลองเดินระบบระดับห้องปฏิบัติการ และน�ามาซึ่งการสร้างระบบถังตก

ตะกอนควบคู่กับระบบดีเอชเอสขนาดน�าร่อง เพื่อทดลองแนวทางที่ออกแบบวิจัยพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับน�้าเสียชุมชน

ในประเทศไทย โดยได้รบัความร่วมมือวจัิยจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีะกะโอกะ ประเทศญีปุ่น่ และเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ความร่วมมือในการอนเุคราะห์พืน้ทีว่จิยัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้อันน�ามาสูผ่ลการวจิยัท่ีแสดงถงึศกัยภาพของระบบ DHS 

ในการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ในเวลาเพียง 16 นาที และได้น�้าเสียบ�าบัดแล้วที่มีค่าบีโอดีต�่า

เพียง 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เทียบเท่ากับคุณภาพน�้าของล�าน�้าที่สะอาด
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• โครงการอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในงานศิลปกรรมพม่า เมืองเชียงตุง

 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์และภูมิปัญญางานศิลปกรรมเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐ

สหภาพพม่า กรอบการวิจัยครอบคลุมและมีความหลากหลาย เช่น พระไม้ บ้านพื้นถิ่น ลวดลายประดับฯ หัตถกรรม 

เครือ่งดนตรใีนระหว่างวนัที ่1-7 มนีาคม 2562 พืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูเริม่ต้นจากบ้านพพิธิภัณฑ์ประวตัศิาสตร์เชียงตงุ – หมูบ้่าน

หนองเงินหรือหมู่บ้านเฟยฮุงหมู่บ้านเก่า - วัดถ่างลุ - วัดบ้านไซ - วัดพระธาตุฮวยหลวง - วังตงสี่ (นอกเมือง) -  

พระธาตจุอมดอย - วดัเจ้าสนิมัน่- พระธาตบุ้านเมอืง - พระธาตุเบยีงใจ - วดัยางกวง - พระพทุธรปูโบราณกว่า 300 องค์ 

ที่วัดอินบุพผาราม - วัดพระธาตุจอมคา - วัดเชียงยืน - วัดหัวข่วง - วัดพระเจ้าหลวง - วัดพระแก้ว – วังทายาทเจ้าฟ้า

หรือหอคา - หอนางฟ้าพระสนม และตึกข้าราชการของสหรัฐไทยเดิม

• หมอล�ามาเนีย ผลงานวิจัยสู่ภาพยนตร์เชิดชูคุณค่าหมอล�าอีสาน

 หมอล�ามาเนีย ต่อยอดจากงานวิจัยรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่ภาพยนตร์แห่งจิตวิญญาณ เริ่มต้นจากผลงานวิจัย

ระดับปริญญาโทของนายนันทวุธ ภูผาสุก นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในหัวข้อการศึกษาพัฒนาการศิลปการแสดง

หมอล�าเพ่ือผลติภาพยนตร์เรือ่ง หมอล�ามาเนยี เขย่าลกูคอรอให้เธอมารักมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรูด้้านพฒันาการ

ของหมอล�าซิง่ และศกึษากระบวนการผลติภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นส่วนผสมทีล่งตวัระหว่างการศกึษาทีมุ่ง่เน้น

น�าเสนอคุณค่าของหมอล�าและภาคธุรกิจ ท่ีสามารถน�าเสนอเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ก�ากับภาพยนตร์ จึงพัฒนาต่อยอดเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• ผลงานวิจยัผ้าครามใช้รกัษารอยฟกช�า้ และเป็นเสือ้ผ้า

ลดแบคทีเรีย

 ผลงานวิจัยโดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย์พรกมล  

สาฆ้อง เป็นหัวหน้าโครงการฯ เป็นงานวิจัยผ้าคราม

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผ้าครามเป็นลวดลายต่างๆ ท�าเป็นผ้าพัน

คอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผ้าครามรักษารอยฟกช�้าได้

และผลิตเป็นเสื้อผ้าท่ีสามารถลดแบคทีเรีย ซ่ึงได้น�าผล

งานวิจัยเข้าร่วมแสดงผลงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 

2562 (Thailand Research Expo 2019) จัดโดย 

ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง

วนัที ่7-10 เมษายน 2562 ภายใต้แนวคิด “วิจยัเพือ่พฒันา

ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และได้รับความ

สนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

• โครงการการประเมินผลผลติอ้อย “Field Practice 

Solutions (FPS)”

 เพือ่ประเมนิความหวานอ้อย การประเมนิผลผลติ

อ้อย (Field Practice Solutions)  โดย รศ.ขวัญตรี แสง

ประชาธนารักษ ์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมมือกับบริษัท 

HG Robotics และ บริษัท Global crop ในการพัฒนา

เทคโนโลย ีและมบีรษิทัอตุสาหกรรมน�า้ตาลบ้านไร่ บรษิทั

น�้าตาลสระบุรี จ�ากัดและบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์

เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นส่วน

สนบัสนนุข้อมลู และทดลองใช้งาน เป็นการน�าอากาศยาน

ไร้คนขบัหรอืโดรน พฒันากบัซอฟต์แวร์ภาพถ่ายดาวเทียม

ของเอกชน น�ามาวเิคราะห์ค่าความหวาน การเตบิโตของ

พชื การวเิคราะห์โรคพชื โดยนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลไร่อ้อยเป็นแสนๆ 

ไร่ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นย�า เรียกว่าระบบ Artificial 

Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์  
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การบริการวิชาการ



 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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จ�านวนงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล ประจ�าปีการศึกษา 2562

จ�านวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลด้านต่างๆ  ปีการศึกษา 2560-2562

การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์

งบประมาณรายได้

4,422.6592 ล้านบาท

งบอุดหนุนจากรัฐ

593.2052 ล้านบาท

• งบอุดหนุนจากรัฐ 593.2052 ล้านบาท

• งบประมาณรายได้ 4,422.6592 ล้านบาท

• รวม     • จ�านวนสัตว์ที่เข้ารับการบริการรักษา

• จ�านวนสัตว์ที่เข้า Admit โรงพยาบาลสัตว์ • การให้บริการตรวจห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562



โครงการและกิจกรรมให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ

• หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยบริการท�าฟันฟรีแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชด�าเนนิไปปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิโรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ และทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตกรรมศาสตร์ ซึ่งทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียน และประชาชนฟรี และมีคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ออกหน่วยให้บริการด้วยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านหาดทรายเพ ต�าบลหนองเทา อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

• หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยทันตกรรม 

พอ.สว. ให้บริการทางทันตกรรมสู่สังคม

 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกให้บริการทาง

ทันตกรรมร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยไม่คิด

มูลค่าแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องใน

โอกาสคล้ายวันสิน้พระชนม์ สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนาฯ (2 มกราคม) ณ โรงเรียนบ้านหนอง

กระแหล่ง หมู่ 5 ต�าบลหนองกุงเซิน อ�าเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

• คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 หน่วยทันตกรรม

พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว พร้อมคณาจารย์ 

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี พร้อมออก

หน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ร่วมกับ 

หน่วยแพทย์เคลือ่นที ่พอ.สว. ณ โรงเรยีนแก่นนครวทิยาลยั 

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• โครงการฟันดีมีสขุ สนับสนนุคนอีสานฟันสวย ปีท่ี 37

 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จัดโครงการ “ฟันดี มีสุข ครั้งที่ 37” ณ หอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนฝางวิทยายน อ�าเภอ

บ้านฝาง จงัหวดัขอนแก่น เนือ่งจากปัจจบุนัสขุภาพฟันเป็น

สิ่งที่ส�าคัญเพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ 

ถ้าฟันมีปัญหาจะท�าให้ระบบการท�างานของร่างกายมี

ปัญหาไปด้วย การลงพืน้ทีมุ่ง่เน้นเพือ่ส่งเสรมิ และถ่ายทอด

ความรูใ้ห้กบัผูท้ีม่าร่วมงานได้น�าความรูใ้นการดแูลสขุภาพ

ช่องปากไปเผยแพร่แก่คนในชุมชนต่อไป ภายในงานมีการ

ให้ค�าปรึกษาการดูแลสุขภาพฟันและการตรวจสุขภาพ 

ช่องปาก การจัดนทิรรศการเผยแพร่ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์

แก่ประชาชน และเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานจริง

• โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วม 

สร้างคุณค่าสู่สังคม

 จดัขึน้เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2562 ทีโ่รงเรยีนเทศบาล
บ้านสามเหลีย่ม จงัหวดัขอนแก่น เป็นกจิกรรมบรกิารชมุชน
ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วม 
สร้างคณุค่าสูส่งัคม เพือ่น�าบรกิารต่างๆ ไปให้กบัชมุชน อาทิ 
บริการตรวจสุขภาพ โดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
ศรนีครนิทร์ ด้วยการบรกิารตรวจวดัความดนั บรกิารตรวจ
วดัไขมนัใต้ผิวหนงั ประเมนิความเส่ียงในการเกิดโรค บรกิาร
ตรวจน�า้ตาลในเลอืด ให้ความรู้และป้องกันโรคหลอดเลอืด
ในสมอง และชะลอโรคไตเรือ้รงั ให้ค�าปรกึษาสขุภาพเฉพาะ
รายบรกิารตรวจสุขภาพสัตว์เลีย้ง โดยโรงพยาบาลสตัว์ ด้วย
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก�าจัด หมัด เห็บ ให้สุนัขและ
แมว และการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผักปลอดสารพิษ  
โดยเครือข่ายชุมชน สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสาน
ความร่วมมอืเพือ่พฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การแสดง
ดนตรเีครือข่ายจิตอาสา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และกลุ่มนักศึกษาดาวเดือน ม.ขอนแก่น

• ค่ายหมอชายขอบ ครั้งท่ี 3 ด้วยความร่วมมือของ

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น กบัความ

ร่วมมือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ และคณะ

แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัค่ายหมอชายขอบ

ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้แก่ประชาชน

และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการ

เป็นแพทย์ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนผู้ห่างไกลการดูแลทาง

ด้านสาธารณสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-9 

มถินุายน 2562 ณ จงัหวดับงึกาฬ โดยมกิีจกรรม Workshop 

เพื่อให้ความรู้ในการซักประวัติ ตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 

แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ช้ันพรีคลินิก และมีการให้ความรู้

เกี่ยวกับมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์สามารถ

ให้ค�าแนะน�าในการดแูลแนะน�าแก่ผูท้ีม่าเข้ารบัการรกัษาได้

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562

  Khon Kaen University  67



• งานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมและ

คนในชุมชน

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้น�าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

จากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และ

สนับสนุนให้บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้า

ถึงและได้รับการบริการต่างๆ อันเกิดจากงานวิจัยในการ

พฒันาคณุภาพชวีติของประชาคม และคนในชมุชนอย่างมี

คุณภาพและยัง่ยนืภายใต้โครงการ “มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

• โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบ้า

 เพื่อควบคุมจ�านวนสุนัขและแมวซ่ึงเป็นพาหะที่

ส�าคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู ่ในจ�านวนท่ีเหมาะสม  

เพื่อให้ง ่ายและสะดวกต่อการควบคุมโรค และพัฒนา

สุขภาพสุนัขและแมวให้แข็งแรงปลอดโรคผิวหนังและโรค

ติดเชื้อต่างๆ โดย ผศ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู พร้อมด้วย

• โครงการสตัวแพทย์พระราชทาน ในพระราชด�ารสิมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชด�าริให้มีโครงการ

สัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อให้หน่วยงานสัตวแพทย์เข้าไป

ดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนา

อาชพียกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกรให้มคีวามเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นโดยคณาจารย์ สัตวแพทย์สังกัดประจ�าโรงพยาบาล 

อุทิศตนเพื่อสังคม” โดยมีกิจกรรมส�าคัญในงาน ได้แก่ 1) การให้บริการตรวจร่างกาย โดยทีมแพทย์ พยาบาล และ 

เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 2) การตรวจสุขภาพสัตว์เล้ียง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เล้ียง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ การก�าจัดเห็บ หมัด ฯลฯ  

3) การจ�าหน่ายและน�าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผลงานวิจัย และผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการแก้จน

และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการฯ ดังกล่าวในพื้นท่ีอ�าเภอคอนสวรรค์ และ 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชัยภมู ิในระหว่างวันที ่13-15 กมุภาพันธ์ 2562 โดยร่วมด�าเนนิการในกจิกรรมต่างๆ ได้แก่ การรกัษาสตัว์ 

การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร การฉีดวัคซีน การผ่าตัดท�าหมันให้สุนัขและแมว 

การผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่ ได้แก่  

การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงสุกรและการจัดการฟาร์ม โรคพิษสุนัขบ้า การตัดแต่งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจ�าหน่าย

เนื้อสัตว์ และคุณภาพน�้านมดิบ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการให้ค�าปรึกษาแนะน�า

คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นคลินิก ได ้เข ้าร ่วมโครงการสัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม 

พระปณิธาน ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจ�าปี 2562  

ณ เทศบาลต�าบลกุดน�้าใส อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• การน�านวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ใช้ในโรงเรียน

ในโครงการพระราชด�าริฯ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเพ็ญ

ภูรี”ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ทรง

เยี่ยมชมนิทรรศการ การด�าเนินงาน น�านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)” และ “วิธีการแบบเปิด” (Open 

Approach) มาใช้ในการเรียนการสอนภายใน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โดยมี รศ. ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน ผู้อ�านวยการ

ศนูย์วจิยัคณติศาสตรศึกษา และนายกสมาคมคณติศาสตรศกึษา เป็นผูถ้วายรายงาน พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะศกึษาศาสตร์

และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ

• สถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณเพื่อเป็นกุศล

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมบรกิารวชิาการถวายการออกแบบ

อนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณเพื่อเป็นกุศล โดยได้รับมอบหมายให้ท�าการ

ออกแบบอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ซึ่งมี

ลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมเพือ่เป็นอนสุรณ์ในการพธิพีระราชทานเพลงิศพ

พระเทพวิทยาคมเป็นกรณีพิเศษ เป็นสถานที่รวบรวมประวัติเพื่อการเผย

• การออกแบบ พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากล

 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ เป็นวิทยากรหลักในโครงการฯ กิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย

การออกแบบ พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากล จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการพัฒนาลวดลายผ้าทออีสานด้วยการย้อมครามและสี

ธรรมชาติ เพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นเชิงพาณิชย์สู่สากล ส�าหรับ 

ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าบ้านกกบก และกลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา  

แพร่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ท�าการศึกษาและระลึกถึงคุณูปการของท่าน และเพื่อใช้ส�าหรับประกอบพิธีกรรมอื่นๆ เพื่อให้

เข้ากับเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันที่ผสมผสานวัสดุสมัยใหม่และงานระบบอาคารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวความ

คิดในการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบ “สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable  

Architecture) 

ในการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสู่การสร้างตราสินค้า การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ ์

ผ้าทอให้มีเอกลักษณ์ จากแรงบันดาลใจและภูมิปัญญาพื้นถิ่นศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว จังหวัดเลย

โครงการและกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม
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• การใช้หนังสือเรียนที่เน้นการแก้ไขปัญหาในนวตักรรมการ

ศึกษาช้ันเรยีน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 

Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนคณิตศาสตร์

 เพื่อพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการ

ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 

Approach)โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซยีน นกัศกึษาและอาจารย์มหาวทิยาลยัเครอืข่าย ได้ด�าเนิน

การท�าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในเขต

• การใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ณ โรงเรยีนระยอง

วิทยาคมปากน�้า จังหวัดระยอง

 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “การใช้

นวตักรรมการศกึษาชัน้เรยีน (Lesson Study) และวธิกีารแบบ

เปิด (Open Approach) ผ่านการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

แนวใหม่” พร้อมการรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียน

คณติศาสตร์แนวใหม่ ทีเ่น้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) 

• การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ด�าเนินการโดยส�านักบริการวิชาการ เพื่อจัดอบรมและ

จดักจิกรรมเสรมิสร้างประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชีวติของ

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหลายปีท่ีผ่านมาส�านัก

บรกิารวชิาการได้รบัการประเมนิสงูสดุของการจดัโครงการร่วม

กับส�านักงาน ก.พ.และต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2562  

ได้ด�าเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 มีเป้าหมาย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ การเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนักวิจัยประจ�า

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา “เรื่องพื้นที่” โดยใช้สื่อการเรียนการสอน Pattern Blocks ที่ทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 

Study Team) ร่วมกันพัฒนาข้ึนเพื่อให้นักเรียนสามารถก�าหนดหน่วยไม่เจาะจง (Arbitrary unit) เพื่อใช้ในการ 

เปรียบเทียบพื้นทีจ่ัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน�้า จังหวัดระยอง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื และภาคใต้ ส�าหรบัภาคเหนอืได้จัดอบรมเชิงปฏบิติัการให้โรงเรยีนภายใต้ความร่วมมอื

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้รับการอบรมจ�านวน 400 คน ส�าหรับกิจกรรมหลักสูตรประกอบด้วยภาคการบรรยาย การศึกษาดูงาน การประยุกต์

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมไทย ที่อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาวิถีชีวิต 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษา

วิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่าการตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ในอ�าเภอเมืองขอนแก่น

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• โครงการ “เสรมิทักษะการเรยีนรู ้ขยายโอกาส และสร้างคนด้วย Science, 

Technology, Engineering Mathematics : Northeastern STEM Day”

 เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสร้างโอกาสในการเรยีนรูท้างด้าน STEM 

ให้แก่นกัเรยีนในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน มเีป้าหมายให้เยาวชน

มีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านนวัตกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะส่งผล

• โครงการ “ค่ายก้าวปฏิบัติการคลายหนาว 9 ณ 101”

 ศนูย์หวัใจสริกิติิ ์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดักจิกรรมเพือ่ชมุชน 

ภายใต้โครงการ “ค่ายก้าวปฏิบัติการคลายหนาว 9 ณ 101” ที่โรงเรียน

บ้านหนองหัวคน ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด เมื่อซึ่งมีทีมแพทย์ พยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ออกหน่วยแพทย์

เคลือ่นทีบ่ริการตรวจสขุภาพให้กบัชาวบ้าน โดยเฉพาะปัจจยัเส่ียงของการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับเด็ก พร้อมจัด

กิจกรรมร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีห้องน�้าให้กับทางโรงเรียน 

นอกจากนี้ได้มอบสิ่งของบริจาค ผ้าห่มกันหนาว และทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา 

• โครงการชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0

 เพือ่สร้างมลูค้าสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีและสนบัสนนุการรวมกลุม่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์และวิสาหกิจ

ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดหนองบัวล�าภู และจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่อยู่ภายใต้

การด�าเนนิงานของคณะกรรรมการจากสาขาต่างๆ ได้แก่ คณะบรหิารธรุกจิ

และการบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย

กาฬสนิธุ ์ซึง่เป็นส่วนผลกัดนัเพือ่ยกขีดความสามารถการพฒันาเกษตรกร

และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของ 13 ชุมชน ในพื้นที่ภาคอีสาน  

5 จังหวัดให้มีความเข้มแข็งได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการ

ความรู้และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส�าหรับผลิตสินค้าเกษตร รวมท้ังได้

รับพัฒนาเป็นเกษตรกรทันสมัย หรือ Smart Farmer ซึ่งเป็นไปตามแนว

นโยบายของรัฐบาล

ให้เยาวชนได้น�าความรูไ้ปใช้แก้ปัญหาในการด�าเนนิชวีติ รวมทัง้เพือ่ให้สามารถพฒันากระบวนการหรอื ผลผลติใหม่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิชีวติ และการประกอบการอาชพีในอนาคตจดัโดยอทุยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การพพิธิภณัฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2561 ณ อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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• กิจกรรมวาดภาพให้น้อง

 คณะศลิปกรรมศาสตร์น�านกัศึกษาร่วมจดักจิกรรม “วาดภาพให้น้อง” 

ระหว่างวันที่ 14 -16 มิ.ย. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา 

จงัหวดัขอนแก่น เพือ่ปรบัภมูทิศัน์ภายในและภายนอกศนูย์พฒันาเดก็เลก็

เทศบาลเมืองศิลา ให้มีความสวยงามน่าอยู่ และเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ

การเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีน ทัง้นีม้นีกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่5-6 โรงเรยีน

บ้านหนองหิน จ�านวน 16 คน มาร่วมวาดภาพระบายสีให้น้องกิจกรรม

เริ่มด้วยการประชุมวางแผน เพื่อเลือกลายกราฟิกที่จะใช้วาดเฉพาะพื้นท่ี

แต่ละส่วน โดยเน้นรูปภาพสีสันสดใสเหมาะกับวัยเด็กเตรียมอนุบาล  

หลังจากน้ันอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน แบ่งพื้นที่กันวาดภาพ 

ทัง้ห้องเรยีนและห้องประชมุ ซึง่ทุกคนกร่็วมกันท�ากจิกรรมด้วยสนกุสนาน

และมีความสุข

• คณะสถาปัตย์สร้าง Street Art เพือ่พฒันาการท่องเท่ียวชุมชนอย่างย่ังยืน

 เป็นกจิกรรมการบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากบัการบรกิารวชิาการ

แก่สังคม โดยในรายวิชาการออกแบบอัตลักษณ์และโฆษณา (VISUAL 

IDENTITY AND ADVERTISING DESIGN) นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ 

สายวิชากราฟิกและมัลติมีเดีย จ�านวน 22 คน ท�ากิจกรรมวาดรูปกราฟฟิตี้ 

พญานาคกับชุมชน สร้าง Street Art จังหวัดบึงกาฬโดยร่วมกับสโมสรกีฬา 

บีบีจี (ยิมสิรินธร) อันเน่ืองมาจากพระด�าริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ตามโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” ณ 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย 

จ.บึงกาฬ ในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562

• โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารผลิตนักวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ ครัง้ที ่5

 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์และวศิกรรมศาสตร์ จดับริการวชิาการ

แก่สงัคมในโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารผลิตนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครัง้

ท่ี 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เน้น

ให้เกิดการแสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ ตลอดจนสร้างความประทับใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม

ให้เด็กนักเรียนเข้าใจความหมายและบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการ

พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ

การวจิยัขัน้พืน้ฐานทางด้านวทิยาศาสตร์แก่เยาวชนทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรม 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในโรงเรียนชุมชมต�าบลหนองกอมเกาะ 

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 และ 6 ได้แก่ โรงเรยีนธนากรณ์สงเคราะห์ โรงเรยีน

คุยนางขาว และโรงเรยีนบ้านหนองเดิน่ เมือ่วนัที ่29-30 พฤษภาคม 2562 

ณ ห ้ อ งป ฏิบั ติ ก ารทางวิ ทยาศาสตร ์  อาคาร เรี ยนรวมและ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศกรรมศาสตร์ 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 เพื่อเปิดตัวฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ สังกัดศูนย์

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ส�าหรบัสาธารณชน ภายใต้แนวคดิ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” 

และ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการ

เรยีนรูง้านด้านศิลปวฒันธรรมสร้างสรรค์ สอดประสานองค์ความ

รูจ้ากงานวจิยัและงานวชิาการ ผนวกกบัองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา

ท้องถิ่น ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวงานส่งเสริมกิจกรรม

สร้างสรรค์ มีกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ต่างๆเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  ณ คุ้มสีฐาน 

ศูนย์วัฒนธรรม

• โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน บุคลากรและนักศึกษา ได้น�าเครื่อง

อุปโภคบริโภค น�้าด่ืม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีได้รับการบริจาค 

จากศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยองค์การ

นักศึกษา และถุงยังชีพ ผ้าห่มจากโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจ�าปี 2562 น�าไปช่วย

เหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม จ�านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้า 1 

ชุมชนบ้านเก่าน้อย และชุมชนบ้านเป้า ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

• มอบสิ่งของพร้อมปัจจัยถวายวัดที่ประสบอุทกภัย

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ 

ผู้อ�านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร บุคลากร 

และผู้มีจิตศรัทธา น�าสิ่งของ เครื่องใช้ที่จ�าเป็น พร้อมน�าปัจจัยถวาย

แด่วดัป่าศริมิงคล อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เพือ่ช่วยเหลอืเบือ้ง

ต้นจากทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์น�า้ท่วมในพืน้ทีอ่�าเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประเทศ 

เพือ่นบ้าน CLMV

 วัตถุประสงค ์เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เวียดนาม และกัมพูชา 

รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและสร้างเครือข่ายกับองค์กร

นานาชาติ จัดข้ึนเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 และเพื่อความ 

ต่อเนื่องของโครงการ และขยายผลในวงกว้างต่อไป ในปีนี้จึงมุ่งจัด

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ประเทศ

เวียดนาม และกัมพูชา  
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การทำานุบำารุงศิลปะ
วัฒนธรรม



งบประมาณด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560-2562

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลอีสาน

•	 ภูมิปัญญากายภาพ

•	 โบราณคดีและประวัติศาสตร์

•	 ชาติพันธุ์

•	 ดนตรี	ภูมิปัญญา	และเทคโนโลยี

•	 วัฒนธรรมและประเพณี

•	 สถาปัตยกรรมอีสาน

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

•	 หอศิลปวัฒนธรรม

•	 พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

•	 อาคารพุทธศิลป์

•	 คุ้มสีฐาน

•	 ฐานข้อมูลหมอล�า

•	 ฐานข้อมูลการแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•	 ฐานข้อมูลใบลาน

•	 ฐานข้อมูลทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมด้านพุทธศิลป์	 ในภาคอีสาน

•	 ฐานข้อมลูฮตี	12	คลอง	14	(Lunar	Festival	and	Fourteen	Laws	database)

•	 ฐานข้อมูลพระไม้	 (Wooden	Buddha	database)

•	 ฐานข้อมูลพระไตรรัตน์

•	 ฐานข้อมูลอื่นๆ	 ในอนาคต

•	 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 (Cultural	Tourism	Center	 :	KKU)

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

4.7117

2.1597 2.552

5.7467

2.1597

3.587

12.1142

2.1597

14.2739

• รวม   • งบอุดหนุนจากรัฐ   • งบประมาณรายได้
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• พธีิบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์เนือ่งในพธีิพระราชทาน 

เพลิงศพครูใหญ่

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ พระมหาธาตุแก่นนคร

อนุสรณ์สาธชุน วดัหนองแวง พระอารามหลวง จงัหวดัขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์

เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระ

เทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับ 

ผู้ที่เข้าบรรพชาอุปสมบท ได้แก่ เป็นบุคลากร และนักศึกษา 

รวมทั้งประชาชนทั่วไป พิธีเริ่มด้วยให้ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท 

ได้ประกอบพธิขีอขมาต่อบดิามารดาและผูม้พีระคณุ พธีิขลบิผม

และปลงผมนาค ต่อด้วยพิธีบรรพชาตามล�าดับ

• การสร้างเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ประกอบพิธีพระราชทาน

เพลิงศพครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ

 สร้างข้ึนเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ 

หลวงพ่อคูณ โดยมีการจัดพิธีเบิกฟ้า ขอขมาแถนไท้ ส�าหรับ

การสร้างเมรุลอยนกหัสดีลิงค์หลวงพ่อคูณ และนกหัสดีลิงค์

ประกอบเมรลุอยตามประเพณโีบราณทีจ่ดัขึน้เฉพาะการฌาปณกจิ

ศพเจ้านายชั้นสูง หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สืบทอดมาจาก

ต�านาน “นกหัสดีลิงค์” หรือ นกสักกะไดลิงค์ ถอดแนวความ

คิดจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอีสาน งานศิลปะชิ้นนี้ถูกสร้าง

เป็นสีขาวทัง้หมด ภายใต้แนวคดิ “เรยีบง่าย สมเกยีรติ สง่างาม” 

เพ่ือสื่อถึงความสะอาด ความบริสุทธิ์ ในการที่จะส่งหลวงพ่อ

คณูไปสูส่วรรค์ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณทีใ่ห้จดั

งานอย่างเรียบง่ายที่สุด ด้วยการท�างานอย่างร่วมแรงร่วมใจ 

โดยช่างที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 • ประเพณีท�าบุญทอดกฐิน

 เป็นประเพณีที่ส�าคัญในฮีต 12 ของชาวอีสาน โดยเชื่อ

กันว่าการสร้างบุญกฐินช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามใน

พระพทุธศาสนา เกดิสาธารณะประโยชน์ทัง้การบรูณปฏิสังขรณ์

วัดวาอาราม ท�านุบ�ารุงศาสนา โดยกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ�าปี 2561 ได้น�ามาทอดทีว่ดัสว่างสทุธาราม บ้านหนองกงุ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ซึ่งมี

พิธีท�าบุญตักบาตรและสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสิริคุณากร 

โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำาคัญประจำาปี

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• งานเชิดชูเกยีรตศิิลปินมรดกอีสานและผูมี้ผลงานดเีด่น

วัฒนธรรมสัมพันธ์

 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

และเผยแพร่ผลงานของศิลปินพื้นบ้าน ท่ีได้สร้างสรรค์

• ประเพณีลอยกระทง

 เป็นประเพณท่ีีส�าคัญทีแ่สดงถงึความผกูพนัระหว่างคน

กับสายน�้า เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา 

และการขอขมาลาโทษในสิง่ทีไ่ด้ล่วงเกนิไป ตลอดจนเพือ่ถวาย

เป็นพุทธบูชาอันเป็นวิถีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา 

ส่งเสรมิการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ สบืสาน

งานวัฒนธรรมประเพณีของชาติและของท้องถิ่นท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ให้คงอยู่ยาวนาน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ด้วยรูปแบบแนวความคิด “ศรัทธา 

มหาสนกุ ปลกุวถิวีฒันธรรม”กจิกรรมภายในงานมคีวามหลากหลายผสมผสานทัง้งานวัฒนธรรมประเพณ ีความสนกุสนาน

ของกิจกรรมการแสดง การออกร้านของนักศึกษา การประกวดขบวนตกแต่งสร้างสรรค์แบบคานิวัล “KKU Carnival” 

การสาธิตการท�าผลิตภัณฑ์ชุมชน ขายสินค้าพื้นเมือง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ creative walking street การประกวด 

นางนพมาศ และการลอยกระทงในบึงสีฐานที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม 

และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล�้าค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ และเพื่อส่งเสริมคุณค่าผลงานอันทรงเกียรติ

ของศิลปินสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 
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• กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ”

 เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันพระ พร้อมรณรงค์ให้

ใส่ผ้าไทยด้วยการนุ ่งซิ่นที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนใน

สังคมไทย เป็นการส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยจัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรตอนเช้าที่ตรงกับวันพระ  

เดือนละครั้ง ณ พุทธศิลป์สถาน ศูนย์วัฒนธรรม

• ประเพณีสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน

 คณะผูบ้รหิาร นกัศึกษา และบคุลากร เข้าร่วมกจิกรรม

ของจังหวัดขอนแก่นในพิธีสรงน�้าพระธาตุนครเดิมพิธีอัญเชิญ

พระพทุธพระลบั การร่วมงานประเพณสีดุยอดสงกรานต์อสีาน 

เทศกาลดอกคนูเสยีงแคน และถนนข้าวเหนยีว ประจ�าปี 2562 

เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ

ที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเป็นการส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม และมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดขบวน

แห่อย่างยิ่งใหญ่ และสวยงาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

น�าความรู ้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ได้น�าความรู ้ด้านศิลป

วัฒนธรรมมาน�าเสนอได้อย่างสวยงาม เป็นการเรียนรู ้ใน

ลักษณะนี้ท�าให้นักศึกษาเห็นความส�าคัญของประเพณีไทย 

และนักศึกษาได้มีบทบาทในการช่วยสังคมด้านการส่งเสริม 

การท่องเที่ยว ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• กิจกรรม “บ�าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ”

 ก�าหนดจดัต่อเนือ่งเป็นประจ�าในทกุวนัศกุร์สดุท้ายของเดอืน เพือ่เป็นการอนรุกัษ์ สบืสาน และสร้างคณุค่าศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมไทย เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรและนกัศกึษาเล็งเหน็ความส�าคัญของการท�านบุ�ารงุพทุธศาสนากจิกรรมภายใน

งานประกอบด้วย การท�าวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี 50 ปี  

มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล

• ร่วมอัญเชิญพระอุปคุตในพิธีนมัสการพระธาตุพนม

 อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.ขอนแก่น ร่วมในพิธีนมัสการพระธาตุพนม ประจ�าปี 2562 

และเข้าร่วมขบวนอญัเชญิพระอปุคตุเพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา เมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร 

อ�าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม โดยภายในองค์พระธาตพุนมบรรจพุระอรุงัคธาต ุ(กระดกูส่วนหน้าอกของพระพทุธเจ้า) 

ถอืเป็นบญุใหญ่ของประชาชนชาวอสีานทีถื่อปฏิบตัสิบืทอดกนัมา ตัง้แต่ปี 2519 เพือ่อญัเชญิให้พระอปุคตุมาปกปักรกัษา 

ซึง่กิจกรรมในงานมปีระเพณอีนัเชญิพระอปุคตุจากรมิฝ่ังแม่น�า้โขงมาประดษิฐาน ณ วดัพระธาตพุนม พธิถีวายข้าวพชืภาค 

สรงน�้าพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าพระธาตุ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ แห่กองบุญถวายพระธาตุ 

ตักบาตรคู่อายุ ฟังพระธรรมเทศนา 
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• สืบสานภูมิปัญญา ความเป็นอัตลักษณ์ของไทย เดินแบบ

ผ้าไทยเพื่อการกุศล

 คณาจารย์ และบุคลากร ม. ขอนแก่น ส�านักงาน

วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ประจ�า

ปี 2562 ณ เวทีเดินแบบชั่วคราว ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวัตถุประสงค์

การจัดงานเพื่อสืบสานภูมิปัญญา ความเป็นอัตลักษณ์ของไทย 

ตระหนกัถงึคณุค่าผ้าไทยให้ด�ารงอยูคู่ค่นไทยสบืไป ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาของ

จังหวัดหนองคาย และเป็นการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจการ

สาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย

• เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

 เข้าร่วมสืบสานประเพณีและได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ เม่ือวันที่  

29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ม. ขอนแก่นได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด โดยผลงานขององค์การนักศึกษา

กลุม่เลอืดสอีฐิผูแ้ทนหลกัของ ม. ขอนแก่น ท่ีเข้าร่วมกจิกรรมในเทศกาลไหมฯ ครัง้นี ้ซึง่ได้ออกแบบขบวนแห่จากการน�าเสนอ

แนวคดิ “การแสดงวถิชีีวติพืน้บ้านทีผ่กูพนัอยู่กบัการทอผ้าไหม ขบวนข้าธลุยีอย้อง แซ่ซ้องสดดุ ีภูมีวชริาลงกรณ์ รชักาลที ่10” 

และการถ่ายทอดแนวคิด “ผูกเสี่ยวฮับขวัญ สีสันเส้นไหม โฮมไทยขอนแก่น และการสืบสานประเพณีผูกเสี่ยว” รวมถึง

น�าเสนอความงดงามของประเพณอีสีานทีเ่กดิจากความร่วมมอืร่วมใจของคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ นกัศกึษา และศษิย์เก่า

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• ประเพณีเกี่ยวข้าว

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวของฤดูเก็บเกี่ยวปี 2561 ณ อ�าเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งบุคลากรได้เรียน

รู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับประเพณีเก่ียวข้าว ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ได้รับ

ความร่วมมือจากชาวนาในพื้นที่ในการให้ค�าแนะน�าและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี

ประสบการณ์ตรงในการเกีย่วข้าวด้วยมอือย่างสนกุสนาน และยงัได้ช่วยกนัประกอบอาหารกลางวนัและรบัประทานอาหาร

ร่วมกันด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

• การน�าทุนทางวัฒนธรรม ออกแบบชุดผ้าไหมแฟชั่น ดันขอนแก่นสู่นครแห่งผ้ามัดหมี่โลก

 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมดูแลสืบสานวัฒนธรรม สนับสนุนให้นักศึกษา 

น�าทุนทางวัฒนธรรม มาออกแบบสร้างสรรค์ ให้เข้ากับแฟชั่นระดับโลก เพื่อผลักดันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้

จังหวัดขอนแก่นกลายเป็น “นครแห่งผ้ามัดหม่ีโลก” โดยมีผลงานของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการ

ออกแบบ ได้น�าผลงานมาแสดงแฟชัน่โชว์ และได้รบัการตรวจประเมนิจากผู้เชีย่วชาญระดบัสากล ณ ตลาดต้นตาล จงัหวดั

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นับเป็นอีกโครงการที่ได้สนับสนุนให้นักศึกษามีพื้นที่แสดงความสามารถ และน�า

ความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริง
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การบรหิารองคก์ร



จ�านวนส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ�านวนหน่วยงานภายใต้ส�านักงานอธิการบดี

พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

• คณะ   • วิทยาลัย

• วิทยาเขต  • ส�านัก

• หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย  

• หน่วยงานสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

• หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ

• วิทยาเขตขอนแก่น (ร้อยละ 58.51)

• วิทยาเขตขอนแก่นหนองคาย (ร้อยละ 5.90)

• สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม จ.ร้อยเอ็ด (ร้อยละ12.45)

• สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย (ร้อยละ 22.40)

• สถานีทดลองและฝึกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (ร้อยละ 0.74)
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• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality 

Class : TQC”  ประจ�าปี 2561

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�าโดย รศ.กิตติชัย ไตรรัตน

ศิริชัย อดีตอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เข้ารับรางวัลการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC ประจ�าปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัล

จ�านวน 13 องค์กรไทยคุณภาพที่ด�าเนินกิจการทั้งในภาคการ

ผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่

ความเป็นเลิศทีม่คีวามโดดเด่นด้านลกูค้า บคุลากร การปฏิบตักิาร 

หรือนวัตกรรม (TQC Plus)” จัดโดยส�านักงานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ หอประชุมใหญ่  

ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2562

• รางวัลสถานศึกษาด�าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

ระดับชาติ

 มหาวทิยาลยัขอนแก่นเข้ารบัรางวลัสถานศกึษาด�าเนนิ

การสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ  เนื่องในวันสหกิจ

ไทยครั้ งที่  10 เมื่ อวันที่  6  มิถุนายน 2562 น� า โดย 

รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและ 

พัฒนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 

ดร.อรสา ภาววมิล รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

• มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้รบัการจดัอันดบั 1 ของประเทศไทย 

โดย “THE” หรือ Times Higher Education

 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน�าของโลก (“THE” 

หรือ Times Higher Education) ได้ประกาศผล THE Social 

Impact Ranking 2019 หรอืมหาวทิยาลัยทีด่�าเนนิภารกจิเพือ่

สงัคมทีส่ร้างผลกระทบต่อสงัคมพบว่ามหาวทิยาลยัขอนแก่นได้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รบัการจดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบัที ่101-200 ของโลกและได้รบัอนัดบั 1 ของประเทศไทยซึง่ผลการด�าเนนิงานของ ม. ขอนแก่น

ด้านผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกท่ีได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เท่าเทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหล่ือมล�้าด้านรายได้ทั้งในและ

ต่างประเทศ และ 4) ผสานการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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• ได้รับการจัดอันดับสามของประเทศไทยจัดอันดับมหาวิทยาลัย

โลก โดย Scimago Institutions Rankings 2019

 Scimago Lab ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ัวโลก ประจ�าปี 2562 (Scimago Institutions 

Rankings 2019 หรือ SIR) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.

com ซึ่งผลการจัดอันดับประเภทภาพรวม (Overall Rank) ปรากฏ

ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 216 ของ

เอเชีย และอันดับ 656 ของโลก

• มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในล�าดบัที ่70 ของโลก จากมหาวิทยาลัย

ยอดนิยมบน YouTube

 ม.ขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมบน 

YouTube อยู่ในล�าดับท่ี 70 จาก Top 200 Universities on  

YouTube 2019 YouTube University Ranking จ�านวนกว่า 7 

พันสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วโลกโดย uniRank เป็นสถาบันที่ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นไดเรกทอรีด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ชัน้น�าระดบัโลก โดยมีเครือ่งมอืค้นหาทีม่บีทวจิารณ์และการจดัอนัดบั

ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ

กว่า 13,600 แห่งใน 200 ประเทศ

• รับโล่เชิดชูเกียรติจาก สภ.เมืองขอนแก่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

          ส�านักงานต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่นส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความดีให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 6 ส�านกังาน

อธกิารบด ีม.ขอนแก่นในฐานะเป็นหน่วยงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

วิริยะอุตสาหะมีผลต่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีแก่ทางราชการ 

และมีความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสถานีต�ารวจภูธรเมือง

ขอนแก่น

• รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบจัดการศึกษาส�าหรับนักศึกษา

ภาวะออทิซึม

 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรตคิณุ 

หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาบุคคลท่ีมีภาวะออทิซึมเนื่องในการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และการสัมมนา

วิชาการประจ�าปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม คร้ังที่ 1  

เมื่อวันนี้ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษา

ศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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• รับรางวัล Creator Awards

 คุณนิภาพร นาโสก ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ม.ขอนแก่น เจ้าของผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากสารสกัดยางนา แบรนด์ 

อะลาตัส ได้รับรางวัล Creator Awards ประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ด้านสังคมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทคบางนา ในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019 และ

พิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

• รับพระราชทานรางวัลเทพทอง “องค์กรดีเด่น”

 รศ.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พร้อมคณะผู้บริหารคณะ เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 

ประเภท “องค์กรดีเด่น” 11 มีนาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคมใน

พระบรมมหาราชวังโดยเป็นองค์กรการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สูส่งัคมและสากล ให้บณัฑติทีจ่บการศกึษา

จากคณะฯ มีคุณภาพทั้งทางด้านสติปัญญาและสามารถน�าความรู้ไปใช้

ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

 วันที่ 29 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทาน

เพลิงศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ วางดอกไม้จันทน์ประทาน เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม 

(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฆ่านกหัสดีลิงค์ ตามขนบประเพณีโบราณ ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง 

บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

โครงการและกิจกรรมสำาคัญประจำาปี

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

 Annual Report  201986



• “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day”

 เป็นกจิการภายใต้โครงการวจิยั “การพฒันากระบวนการและ

รูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ ม.ขอนแก่นและ

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”เพื่อสร้างมหาวิทยาลัย

สุขภาวะต้นแบบ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 

14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

ม.ขอนแก่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการบริหารจัดการ เพื่อน�ามาสู่แนว

ปฏบิตัทิีด่พีร้อมการพฒันาความร่วมมือระดบัคณะ/หน่วยงานให้เกิด

เป็นรปูธรรมสามารถน�าไปประยกุต์เพือ่การพฒันาตามบรบิทได้อย่าง

เหมาะสม เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ และสร้างมติรภาพความร่วมมอื

ให ้ เกิดเป ็นรูปธรรมอย ่างยั่ งยืนส�าหรับป ีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. 

- มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

• พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา ศาลเจ้าพ่อ

มอดินแดงตั้งอยู่ฝั่งขวามือ มีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบ

ด้วยระเบียงทั้ง 4 ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธ

ปฏิมาปางมารวิชัย ซ่ึงพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ�้าพระ

โพธิสัตว์ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม เพื่อเป็น

ท่ีเคารพสักการะ ตามจิตปรารถนาแห่งองค์ท่าน ท้ังยังถือเป็น 

สญัลักษณาการโดยปรยิายว่า เจ้าพ่อมอดินแดง คอื องค์เทพในบญุเขต

น ีนอกจากนีย้งัมุง่หมายให้สถานทีศ่กัดิส์ทิธิด์งักล่าวเป็นสถานทีป่ฏบิติั

ธรรมบ�าเพ็ญบุญเกื้อหนุนการเจริญธานุสติ และเทวตานุสติ อันจะยัง

ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทแก่ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ได้ปิติสุขอยู่ในวิถีที่อุดมด้วยสามัคคีธรรมสืบไป 
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• วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ 

55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 

555 รูป ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์  

ณ อาคารสิริคุณากร พร้อมพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษาโครงการ  

“พี่ให้น้อง กองละ 1,000 บาท” ซึ่งพิธีท�าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได ้จัดต ่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกป  ี

 มวีัตถปุระสงค์เพือ่สืบสานวัฒนธรรมประเพณทีางศาสนาเพื่อให้เกิด

ความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักศึกษา และท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้

กบับคุลากรและนกัศึกษา ผูม้คุีณปูการทีล่่วงลับ รวมทัง้ได้จดักจิกรรม 

“ฟ้อนฉลองเนือ่งในวนัสถาปนามหาวทิยาลยัขอนแก่น” ซึง่จัดขึน้เป็น

ครัง้แรกโดยได้เชญิชวนนกัศกึษาและบุคลากรได้แต่งกายในชดุผ้าพืน้

เมืองส�าหรับฟ้อนร่วมกัน

• สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน�้า Sithan KKU Festival 2018 

 เทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน ความหลากหลายทางศิลป

วฒันธรรมผสานความร่วมสมยั งานลอยกระทงยิง่ใหญ่ของอสีานและ

ประเทศไทย ซ่ึงได้พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นมา

อย่างต่อเน่ืองหลายปี จึงได้ปรับรูปแบบและพัฒนามาเป็นงานสีฐาน

เฟสตวิลั ทีมุ่ง่เน้นการสบืสานและอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมผ่านความ 

“ศรัทธา” ในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม ผสมผสานความสนุกสนาน  

ในหลากหลายรปูแบบ จนเกดิความบนัเทิงในเชงิสนุทรียะ เรยีกว่า “มหาสนกุ” 

พร้อมการ “ปลุกวถิวีฒันธรรม” เพ่ือย�า้ชดัในขนบธรรมเนยีมประเพณี

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ผสานกับยุคสมัยให้มีเสน่ห์ส�าหรับ

ทุกเพศวัย ด้วยความสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ไม่ลืมของเก่า 

ไม่เมาของใหม่” และได้บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีการลอยกระทงร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา และ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณบึงสีฐาน 

• สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2562

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานให้เกดิ

ความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์

พร้อมสรปุผลการด�าเนนิงานในปี 2561 สู่การวางแผนงานด�าเนนิงาน

ในปี 2562 โดยมีอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ และจากทุกคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วม

กจิกรรม เมือ่วันที ่8 มกราคม 2562 ณ บรเิวณหน้าอาคารสริคิุณากร 

ส�านักงานอธิการบดี 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

 Annual Report  201988



• การจัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกคนที่

ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้

จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มี

ความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติงานจนประสบผลส�าเร็จ  

มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนในแต่ละปี มีบุคลากรที่ได้

• งานบุญเดือนห้า : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส และพิธีท�าบุญ

ตักบาตรดอกไม้

 การจัดงานบุญเดือนห้า : แห ่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 

เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน งานประเพณีของไทย 

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัสงัคม ชมุชน มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นการ

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้มีพระคุณ และเพื่อความเป็น 

สิริมงคลตามประเพณีไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่

ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน การจัดกิจกรรมในช่วงเช้าเป็น

พธิที�าบญุตกับาตรและถวายภตัตาหารพระสงฆ์ และพธีิฮดสง ส�าหรบั

ช่วงเย็นถึงค�่าเป็นการประกวดขบวนแห่พระ ประจ�าคณะ/หน่วยงาน 

การประกวดนางสงัขาร การประกวดตบประทาย การรดน�า้ขอพรผูอ้าวุโส 

การแสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านอสีาน และพธิที�าบญุตกับาตรดอกไม้

ซึ่งจัดขึ้นเป็นคร้ังแรก โดยผลการประกวดถ่ายภาพเซลฟี่ อันดับ 1 

ได้แก่ Nalinnipa อันดับ 2 ได้แก่ Witanee Pokkratok อันดับ 3 

ได้แก่ อรวรรณ นารอง ผลการประกวดตบประทาย (เจดีย์ทราย) 

ชนะเลิศได้แก่ กลุ่มเรณู คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลการประกวด 

นางสงัขาร อนัดบั 1 ได้แก่ นางสาวมนัสว ีศรีราช สหกรณ์ออมทรพัย์  

อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพลอยลดา มาตยาคุณ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์ อันดับ 3 ได ้แก ่ นางสาววรพนิต ธรรมะ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลการประกวดขบวนแห่ อันดับ 1 ได้แก่ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อันดับ 2 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร ์

อันดับ 3 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและประสบความส�าเร็จ ได้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ที่ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ผู้ที่ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นับว่าสมควรที่จะได้รับการ

ชื่นชมยินดี จึงได้จัดให้มีงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ในปีพ.ศ. 2562 มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มี

ผลงานตามเกณฑ์รางวัลที่ก�าหนดและร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร จ�านวน 233 คน”
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• วันเด็กแห่งชาติ 

 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในหัวข้อ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา 

ร่วมพัฒนาชาติ” มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดง

บนเวที กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะ 

กจิกรรมพฒันาทักษะเดก็เลก็จากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

กิจกรรมการแสดงที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

• งานเกษตรภาคอีสาน ประจ�าปี 2562

         จัดข้ึนภายใต้ค�าขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการ

ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีก�าหนดการระหว่างวันที่  

25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 

กจิกรรมประกอบด้วย การจดันทิรรศการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสาน 

พระราชปณธิานภายใต้ร่มพระบารมสีมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

• การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen Interntional Marathon 2019)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริม 

สุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้

ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นก�าลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา 

ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการ

แข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน 

กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต 6 จังหวัดขอนแก่น บริษัท ช.ทวี จ�ากัด (มหาชน) โรงเรียนการบินอาเซียน ไฟล์ท อะคาเดมี่ 

และมีการมอบทุนการศึกษาจาก “กองทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์” มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขตภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 

บดนิทรเทพยวรางกรู และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการน�าศาสตร์พระราชามาพฒันาการเกษตรอย่างยัง่ยนื การแลกเปลีย่น

ผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการในภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และเกษตรกร การเผยแพร่

และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี การเกษตรสู่ชุมชน การฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร 

และผู้สนใจทั่วไป และการจ�าหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วทุกภาคของประเทศ

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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1. ขจัดความยากจน

2. ขจัดความหิวโหย

3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

4. การศึกษาที่เท่าเทียม

5. ความเท่าเทียมทางเพศ

6. การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

10. ลดความเหล่ือมล�้า

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรพัยากรทางทะเล

15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานการด�าเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ปี 25624
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 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการ

ศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดม่ันในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานา

ประเทศทัว่โลก เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ใกล้ชดิกบักลุม่ประเทศ

อินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง และเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถด�ารงสถานะของมหาวิทยาลัยท่ีอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย และ 

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน จึงมีการน�าแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  

Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมาปรับใช้ โดยเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนา

สังคมในระดับนานาชาติซึ่งจัดท�าขึ้นโดยององค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ีได้เผยแพร ่

และใช้แทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่หมดอายุเม่ือส้ินปี 2558 องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะ

ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบ

ไปด้วย 17 เป้าหมายคอื โดย SDGs เป็นทศิทางการพัฒนาตัง้แต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 17 เป้าหมาย 

และเป้าประสงค์ 169 ข้อ ซึ่งรวมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ SDGs แล้ว มหาวิทยาลัย

ยังให้ความส�าคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุความส�าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้น้ัน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมน�าไปประยุกต์

ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวพระราชด�าริที่ต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม

ไทย เป็นแนวทางการพฒันาบนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ค�านงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุล 

การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ซ่ึงจะน�าไปสู่ความสุขในการ

ด�าเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้น�าแนวทางแห่งการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืตามแนวทางขององค์การสหประชาชาตแิละ เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในการด�าเนนิกิจกรรมเพือ่อทุศิให้

สังคมตามปรัชญา และค่านิยมสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม/โครงการส�าคัญที่ได้ด�าเนินการทั้ง 17 ด้าน 

ในปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจน ในทุกรูปแบบและทุกพื้นท่ีให้ครอบคลุมชุมชนส�าคัญท่ีมหาวิทยาลัย

ดูแล โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชนเพื่ออบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมกับธนาคารออมสนิจดัโครงการอบรมอาชพีให้กบัผูถ้อืบตัรสวัสดกิารแห่งรฐั ให้สามารถ

พึ่งตนเองและเกิดรายได้ สามารถน�าความรู้ไปแก้ไขปัญหาด้านรายได้ สร้างอาชีพให้เกิดในครัวเรือนหรือเป็นวิสาหกิจได้ 

หลักสูตรการอบรมมี 4 หลักสูตร คือ 1) การท�าไข่เค็มและบรรจุภัณฑ์ 2) การปรุงต�ารับสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการ

ผลิตของท่ีระลึกในงานพิธีต่างๆ 3) การท�าขนมไทย และ 4) การถักดอกไม้โครเชต์ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 13-16 

พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 โครงการอบรมการตลาดดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้ชื่อ “Boost with Facebook”

       คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ Facebook ประเทศไทย จัดอบรมการตลาด

ดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้ชื่อ “Boost with Facebook” กิจกรรมอบรมสร้างทักษะในการท�าธุรกิจ

ออนไลน์บนแพลตฟอร์มผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook โดยเนื้อหาฝึกอบรมจะครอบคลุมในหลายหัวข้อ อาทิ  

การสร้างเพจธุรกิจบน Facebook และ Instagram การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และ

การขยายการเตบิโตของลกูค้าทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายผ่านเครือ่งมือวเิคราะห์ข้อมูลเชงิลึก ฯลฯ โดยเป้าหมายในการฝึกอบรม

ได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากกลุ่มประชากรท่ีเคยถูกกีดกันหรือมีความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือ

ทรัพยากรต่างๆ ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม พันธมิตรชุมชนเหล่านี้จึงมาจากกลุ่มประชากรหลากหลาย 

เช่น ชมุชนผูพิ้การ ชมุชนเพศทางเลอืก ชุมชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีช่นบทห่างไกล เป็นต้น จดัระหว่างวนัที ่31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 

2562 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
1.3 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาและชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในสังกัดสโมสร

นกัศกึษาคณะได้จดัโครงการ “อบรมเชิงปฏบิตักิารเพ่ือพฒันาทกัษะทางวิชาชพีการสตัวแพทย์” ประจ�าปีการศึกษา 2562  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเบื้องต้นทางด้านสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์น�้า งานด้าน

ห้องปฏิบัติการ และเกษตรอินทรีย์ และมีเป้าหมายเพื่อการเสริมความรู้ ทบทวนความรู้ และน�าสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียน

มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และความม่ันใจในการปฏิบัติงานได้มากย่ิงขึ้น เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2562 
ณ ศูนย์วิจัยและบ�ารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดเลย และโรงเรียนประชานุเคราะห์

ที่ 52 อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

1.4 กิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม”

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้

บริการสู่ชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการ

วิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยมากขึ้น ส่งเสริม 

สุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพ และ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ 

ด้านงานวิจัยออกสู่สังคม โดยมีผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นการแก้ปัญหา

ของภาคอีสาน การแก้ปัญหาความยากจนท่ีท�าให้ประชาชนภาคอีสานมี

ความรูใ้นการท�าอยูท่�ากนิ มคีณุภาพชีวติทีดี่ข้ึน และผลงานวิจยัอกีมากมาย

ที่น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2562 ณ อาคารสิริคุณากร ส�านักอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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เป้าหมายท่ี 2: ขจัดความหิวโหย เพื่อให้ประชากรในพื้นท่ีบรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

2.1 โครงการประชุมวิชาการ “จิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต”

 ด้วยความส�าคัญ  โอกาส และศักยภาพในการส่งเสริมการเล้ียงจ้ิงหรีดส�าหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคเพิ่มมากขึ้น เป็นแหล่งโปรตีนทาง

เลือกใหม่ท่ีมรีาคาถกู และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิน่ ถอืได้ว่าเป็นอาหารแห่งอนาคต สถาบนัวิจยัยทุธศาสตร์และประสาน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสาน ครั้ง

ที่ 1 ประจ�าปี 2562 ในหัวข้อ “จิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต” มีผู้เข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้แปรรูป

จิ้งหรีด นักวิชาการ นักวิจัย ส่วนราชการภาคประชาสังคม ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม  2562 

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

2.2 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

 ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดั “โครงการพฒันาและสร้างผูป้ระกอบการโดยใช้ความรูใ้นสถาบนั

อดุมศกึษาเป็นฐาน” ในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การเล้ียงกบด้วยระบบ Smart Farm เชงิพาณชิย์” มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถน�าความรู้เทคโนโลยีด้าน Smart Farm มาใช้ในการเล้ียงกบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 

2562 ณ อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

2.3 โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวด

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยี  

โดยการประกวดในคร้ังนี้ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าสู่วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นทีภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เพ่ือคัดเลือกทีมเป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส�าหรับการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 

(Food Innovation contest 2019)   
2.4 โครงการประมงเพื่อน้อง

 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์และวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตหนองคาย 

เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเยาวชนผู้จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในการถ่ายทอด

องค์ความรู ้ด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน รู้จักสร้างแหล่ง

โปรตีนพื้นฐานภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในการพัฒนา 

องค์ความรูด้้านการเลีย้งปลา ทัง้นีย้งัเป็นการส่งเสรมิการสร้างรายได้พึง่พาตนเอง 

ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงน�าไปต่อยอดสู่ระดับครัวเรือน พัฒนา

ขยายผลสูช่มุชนของเยาวชน อกีทัง้เป็นการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้นกัศึกษา

มีทักษะความรู้ด้านการประมง ให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ การวางแผน 

การท�างานร่วมกันการสร้างประสบการณ์และปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีใน

การท�างาน เพื่อน�าความรู้ไปถ่ายทอดสู่รุ่นน้องเยาวชนเป็นก้าวส�าคัญใน

การเตรียมตัวให้พร้อมต่อการท�างานเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน

เดื่อวิทยาคาร ต�าบลบ้านเดื่อ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างหลักประกันว่าประชาชนในพื้นที่ส�าคัญมีภาวะ

สขุภาพท่ีดีและส่งเสรมิสวัสดภิาพส�าหรบัคนทุกวัย โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกจิกรรม/โครงการ ดังน้ี 

3.1 มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

 การเสรมิสร้างสขุภาพนอกจากจะท�าให้สขุภาพเฉพาะบคุคลดขีึน้ ยงัเป็นการเพิม่ศกัยภาพสร้างสงัคมให้ดขีึน้ ท�าให้

เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพแบบองค์รวม การตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จะได้รับค�าแนะน�าค�าปรึกษา

สขุภาพรายบคุคล รวมทัง้การสร้างความรูค้วามเข้าใจหลกัการป้องกนัและเสรมิสร้างสขุภาพทีเ่หมาะสมตามวยัเป็นวธิหีนึง่

ที่ส�าคัญในการเฝ้าระวังสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดโรค ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในอนาคต และลดภาระค่า

ใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศ ดังน้ันมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 

สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี (KKU Transformation to Smart  and Health  KKU Citizens) มีวัตถุประสงค์  

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค คัดกรองตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดการเกิดโรค

เรื้อรัง  โดยจัดระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2 กิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV ม.ขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจ�าปีงบประมาณ 2562

 เพื่อน�าบริการต่างๆ ไปให้กับชุมชน อาทิ บริการตรวจสุขภาพ โดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

ด้วยการบริการตรวจวัดความดัน บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง ประเมินความเส่ียงในการเกิดโรค บริการตรวจน�้าตาล

ในเลือด ให้ความรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง และชะลอโรคไตเรื้อรัง ให้ค�าปรึกษาสุขภาพเฉพาะราย บริการ

ตรวจสุขภาพสัตว์เล้ียง โดยโรงพยาบาลสัตว์ ด้วยการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก�าจัด หมัด เห็บ ให้สุนัขและแมว และ

การจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผักปลอดสารพิษ โดยเครือข่ายชุมชน สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงดนตรีเครือข่ายจิตอาสา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษา

ดาวเดือน จัดเมือวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

3.3 ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการฟรีส�าหรับผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเส่ียงเข้ารับการฉีดวัคซีนประจ�าฤดูกาล 

ประจ�าปี 2562 โดยสามารถรับบริการการฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน ได้แก ่1) ผู้ป่วยเรื้อรัง 

7 โรค ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอุดก้ันเรื้อรัง ผู้ป่วยหอบหืด ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง

ได้รับเคมีบ�าบัด ผู้ป่วยเบาหวาน 2) ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี 3) เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 4) หญิงตั้งครรภ์อายุ 4 เดือน

ขึ้นไป 5) ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ 

HIV ที่มีอาการ) 7) ผู้ที่มีน�้าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ระหว่างวันที่ 

1 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ จุดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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3.4 กิจกรรมประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด

 ทีมน�าทางกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ Pulmonary  

Hypertension Day First Time in The Northeast เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อพัฒนา

องค์ความรูใ้ห้แก่บคุลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอายรุแพทย์ อายรุแพทย์โรคหวัใจ กุมารแพทย์โรคหวัใจ บคุลากร

ทางการแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในเด็ก

ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

3.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบ�าบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน

 เพื่อบริการชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนและผู้สูงอายุได้ความรู้และทักษะทางกายภาพบ�าบัดเบ้ืองต้นแบบ 

องค์รวม และสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ เป็นการน�าองค์ความรูจ้ากการวจัิยไปประยกุต์เพือ่ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน 

เช่น ความรู้และการปฏิบัติตัวทางกายภาพบ�าบัดที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปวดหลัง ปวดเข่า 

การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นต้น เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่ต้นแบบ ต�าบลบ้านโต้น อ�าเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น

3.6 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ เพื่อน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบทุน

ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

3.7 การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย แบบ KKU Library for All

 ส�านักหอสมุด มีนโยบายการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย แบบ KKU Library for All และได้ด�าเนิน

การเปิดพื้นที่ให้บริการอย่างสร้างสรรค์มาอย่างต่อเน่ือง ได้ร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส จัดอบรมศาสตร์ของหมากล้อม

ให้กับสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ส�านักหอสมุด เพื่อเผยแพร่

กีฬาหมากล้อมให้ผู้สนใจได้น�าใช้ในชีวิตประจ�าวันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการฝึกสมองในการเล่น 

เน้นการวางแผน การตัดสินใจ และการป้องกันมากกว่าการบุกรุก

3.8 กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 คณะสตัวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสตัว์ นกัศกึษาชมุนมุป้องกนัและต่อต้านโรคพษิสนุขับ้า สโมสรนกัศกึษาคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าในชมุชนบ้านโนนม่วง ต�าบลศลิา อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 

กนัยายน 2562 ซ่ึงตรงกับวนัป้องกันโรคพษิสุนขับ้าโลก (World Rabies Day)

3.9 มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาวะต้นแบบ  

เร่งพัฒนากระบวนการ และรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร ขับเคลื่อน
ไปสู ่องค์กรสุขภาวะให้ทุกคณะหน่วยงาน 

สร้างด้วยบริบทของตน หวังสร้างเสริมและ

พัฒนาไปสู่ความสุขท่ียั่งยืนในองค์กร โดยได ้

จดังาน “มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy 

Healthy Day” ภายใต้โครงการวจิยั “การพฒันา

กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับ

องค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 4: การศึกษาทีเ่ท่าเทียม เพือ่สร้างหลกัประกนัว่าทุกคนมกีารศกึษาทีมี่คุณภาพอย่างครอบคลมุ

และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/

โครงการ ดังนี้

4.1 โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17–18  

มกราคม 2562 ภายใต้โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องท้ังในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค  โดยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้งส่วนกลาง 

และส่วนภมูภิาคสลบักนัเป็นเจ้าภาพ เพือ่เป็นศนูย์กลางเผยแพร่ข้อมลูประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษา ทัง้ระดบั

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนานาชาติ เป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน 

และผู้สนใจในส่วนภูมิภาค ได้เข้าถึงข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลทางการศึกษาอื่นๆ อย่างเท่าเทียม

4.2 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000”

 ด�าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งได้เชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ม ี

จติศรัทธาร่วมบรจิาคโครงการระดมทนุเพือ่การศกึษา “พีใ่ห้น้องกองละ 1,000 บาท” เพือ่มอบทนุการศึกษาแก่นกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติที่เหมาะสม ตั้งใจเรียน ส�าหรับได้ใช้เป็นค่าครองชีพและค่า

เล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และสร้างมิติการท�าบุญวันเกิดด้วย

การเปิดโอกาสทางการศึกษา 

4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Maker Space Workshop & Challenge

 ส�านักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Maker Space Workshop & Challenge: DIY by Gen C 

การประยุกต์ใช้ Application & Tool ส�าหรับงาน DIY : การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ Laser Cutter 

พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่อง 3D Printer, Laser Cutter และบริการต่างๆ ใน KKU Maker Space เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2562 ณ KKU Maker Space ชั้น 1 อาคาร 2 ส�านักหอสมุด ซึ่งพื้นที่ KKU Maker Space เป็นพื้นที่ส�าหรับสร้างสรรค์

นวัตกรรมอย่างไร้ขีดจ�ากัด นอกจากการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตต้นแบบจน

สามารถต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตนเองระหว่างเรียนได้ ส�าหรับวัยหลังเกษียณอายุราชการที่เป็นบุคลากรผู้ทรง

คณุวฒุสิามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ประสบการณ์ให้กบับคุลากร และนกัศกึษา ท�าให้เกดิการแลกเปล่ียนองค์ความรูอ้ย่าง

ยั่งยืน และลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการจัดกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.4 โครงการ “ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา”

 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ในด้านบรรณารักษ์ดี สื่อการเรียนรู้ดี และสิ่งแวดล้อมดี ตามหลักการห้องสมุด 3 ดี พัฒนาเยาวชนให้เป็นยุวบรรณารักษ ์

และส่งเสริมสื่อการเรียนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะความเป็นอัจฉริยะ ที่มีความฉลาดทางดิจิทัล 

(Digital Intelligence) และพฒันาสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ห้องสมดุมชีวีติ การฝึกอบรมมสี�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นพื้นที่น�าร่องในการพัฒนา และจะพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยไปจนครบถ้วนทั่วทุกเขตพื้นที่การศึกษา

ในจงัหวดัขอนแก่น เพือ่สร้าง

โอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียม

ให้กับเด็กและเยาวชน
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4.5 โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าและจัดการแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 

 ส�านกัหอสมดุ สนบัสนนุพนัธกจิของมหาวิทยาลยัในด้านบรกิารวชิาการอทุศิเพือ่ชุมชนและสังคม โดยจดัโครงการ

ให้ค�าปรกึษาแนะน�าและจดัการแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัชมุชน เพือ่เป็นชมุชนเข้มแขง็ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการอ่าน ซ่ึงเป็นรากฐาน

ของการด�าเนินชีวิตเป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จและเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างสรรค์

แบ่งปันความรู้ให้ห้องสมุดอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ส�านักหอสมุดได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้อง

สมุดสถานีรถไฟวัดกู่ประภาชัย เพื่อติดตามประเมินผลการด�าเนินงานพร้อมน�าหนังสือไปมอบให้ห้องสมุด ประกอบด้วย

หนังสือธรรมเทศนาพระสงฆ์อีสาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอีสาน ปรัชญาและการด�าเนินชีวิต เพื่อให้บริการแด ่

พระภิกษุ สามเณร ชาวบ้าน เด็กๆ และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสืบต่อไป ณ วัดกู่ประภาชัย บ้านนา

ค�าน้อย ต�าบลบัวใหญ่ อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

4.6 แลกเปลี่ยนจัดการศึกษากับโรงเรียนต้นแบบสองภาษาแห่งแรกของไทย

 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562  คณะศกึษาศาสตร์ ร่วมแลกเปลีย่นแนวปฏิบตักิบัคณะผูบ้รหิารโรงเรียนอ�านวยศิลป์ 

เพือ่ยกระดบัคณุภาพหลกัสตูรและการบรกิารจดัการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนาชาต ิให้เป็นต้นแบบของ

ประเทศ ที่ตอบสนองการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาคอีสาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

สูง ส�าหรับโรงเรียนอ�านวยศิลป์จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษามากว่า 90 ปี ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

มีการวางระบบหลักสูตรท่ีตอบสนองบริบทการศึกษาของไทย และหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ มีการบริหาร

และพัฒนาครูร่วมกับเครือข่าย Thinking School Network ของประเทศอังกฤษ ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้

ก่อให้เกิดการผนึกพลังของทั้งสองสถาบันในการร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับคนไทย และจิตวิญญาณ

แห่งการสร้างโรงเรียนเพื่อศิษย์ “สร้างเด็กไทยให้มีรากเหง้าความเป็นไทย ที่มีความสามารถให้ทัดเทียมนานาชาติ”

4.7 ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อครูไทย

 คณะศึกษาศาสตร ์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการ

จัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA: The Power of Learning Community) 

ระหว่างวันท่ี 16-18 ตุลาคม 2562 ณ เมืองทองธานี ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียน 

องค์ความรูด้้านศาสตร์การสอนและการจดัการเรยีนรู ้รวมถงึการพฒันาคณุภาพวชิาชพีของบคุลากรทางการศกึษา ทัง้ใน

ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนในทุกระดับการศึกษา โดยการน�าเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ การประชมุนานาชาต ิการประชมุผูบ้ริหารสถานศึกษา การประชมุเชงิปฏบิติัการ การจดัสมัมนากลุม่ย่อย และมกีารจัด

นทิรรศการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถงึสถาบันวจิยัและพฒันาวชิาชพีครูส�าหรบัอาเซยีน ศนูย์วจัิยคณติศาสตรศึกษา และ

คณะศึกษาศาสตร์ ได้น�าเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนของในชั้นเรียน 
4.8 ร่วมจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ ร่วมสร้างความสุขทุกรุ่นวัย ให้สังคม

 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 

และหน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดตั้งวิทยาลัย 

ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเตรียมการณ์รองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ 

ในฐานะที่จังหวัดพิจิตรก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยสนับสนุนการด�าเนินงานทางด้านวิชาการ ก�าหนด

ปรับปรุงเนื้อหารวมทั้งเป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะยาว

ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ ในปี 

2562 มีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งได้ส�าเร็จการศึกษาอบรมตาม

หลกัสตูร จ�านวน 21 สาขาๆ ละ 30 คน รวมจ�านวนผูส้�าเรจ็การฝึกอบรมทัง้สิน้ 630 คน

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 5: ความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้บรรลุความเสมอภาคระหว่าเพศและให้ความเท่าเทียมกับผู้หญิง

และเด็กหญิงทุกคน โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

5.1 การท�าบุญปล่อยปลา ครบรอบ 4 ปี ชมรมสตรีอาเซียนขอนแก่น

 มหาวทิยาลยัขอนแก่นเข้าร่วมงานท�าบญุปล่อยปลา เข้าร่วมกจิกรรมท�าบญุปล่อยปลา ในโอกาสชมรมสตรอีาเซยีน

เทศบาลนครขอนแก่น ครบรอบ 4 ปี และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีการท�าบุญถวายจตุปัจจัย สังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และท�าบุญปล่อยปลา 

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

5.2 กิจกรรมเดิน-วิ่ง ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2” 

(Walk & Run For Stop Violence KHONKAEN Thailand Vol.2) และร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ

เดก็และสตรี การจดังานมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนกัในการรบัรูแ้ละความเข้าใจในบทบาทเกีย่วกบัการยตุคิวาม

รุนแรงต่อเด็กและสตรีให้แก่คนขอนแก่น ประชาชน ผู้น�าชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาครัฐและองค์กร

ภาคเอกชน และพัฒนารูปแบบและแนวทางการมีส่วนร่วมของสังคมในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี ปัญหายาเสพติด ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการติดเชื้อเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ อีกทั้ง

เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชนเหน็ความสมัพนัธ์ของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย และจดัหาทนุสนบัสนนุกจิกรรม

งานเครอืข่ายยตุคิวามรนุแรงต่อเดก็และสตรจีงัหวดัขอนแก่น เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2561 ณ สวนสาธารณะบงึทุง่สร้าง 

จังหวัดขอนแก่น

5.3 โครงการการเตรียมคลอดส�าหรับมารดาและครอบครัว

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จดักจิกรรมบริการสงัคมเชญิชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ “การเตรยีมคลอดส�าหรบัมารดา

และครอบครัว” ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ 

และจะคลอดบตุรทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร์ ได้มคีวามรู ้และทักษะ เกีย่วกบัการดแูลมารดาในขณะตัง้ครรภ์ กระบวนการ

คลอด การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอดจนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล

5.4 โครงการ “พี่สอนน้อง” ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  

 ค่ายพีส่อนน้องเป็นกจิกรรมสร้างเสรมิความสมัพนัธ์โดยใช้ศิลปะเป็นส่ือเชือ่มระหว่างน้องนกัเรยีน และพีน่กัศึกษา 

โดยแต่ละกิจกรรมสอดแทรกความรู้พร้อมกับความสนุกสนานให้กับเยาวชน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การให้ความรู้ด้าน

เพศศึกษา การป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร 2) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านงานศิลปะ การวาดภาพและระบายสี  

3) การบรรยาย “ภยัร้ายจากยาเสพตดิ” 4) กจิกรรมบอกเล่าความประทบัใจการเข้าร่วมค่ายฯ จัดขึน้เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 

2562 ณ โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

5.5 โครงการ “ตะวันฉาย วิ่งปันไมล์ ให้รอยยิ้ม” 

 มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะ

และใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จัดงานโครงการ “ตะวันฉาย ว่ิงปันไมล์  

ให้รอยยิ้ม”Share Your Miles to Shine New Life ภายใต้โครงการมอบ 

โอกาสวาดฝันสร้างสรรค์ รอยยิ้ม ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิตะวันฉายฯ  

โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อระดมทุนการรักษา ตลอดจนรณรงค์ 

ให้คนในสังคมให้ความส�าคัญกับสุขภาพ และให้โอกาสเด็กที่อยู ่ในภาวะ 

เกิดมาพร้อมปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่ก�าเนิดของศีรษะ 

และใบหน้า ได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ ในสังคม

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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เป้าหมายท่ี 6: การจดัการน�า้และสขุาภิบาล เพือ่สร้างหลักประกนัว่าจะมีกรจดัให้มนี�า้และสขุอนามยัส�าหรบั

ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

6.1 การวิจัยระบบดีเอชเอสส�าหรับน�้าเสียชุมชนในประเทศไทย

 เป็นเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนท่ีประหยัดพลังงาน และมีการวิจัยเพื่อการขยายผลเพื่อใช้จริง ร่วมกับ 

คณะวิจัยจากประเทศได้แก่ บริษัท เอ็นเจเอส คอนซัลแทนท์ จ�ากัด  บริษัท ซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มหาวิทยาลัยโทโฮ

คุ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะกะโอกะ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคม และ การท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่น (Japan’s Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism, 

MLIT)  ในโครงการ Wonder of Wastewater Technology Of Japan (WOW TO JAPAN) ทัง้นีร้ะบบบ�าบดัน�า้เสยีชมุชน 

ระบบถังตกตะกอนควบคู่กับระบบดีเอชเอส ระดับจริง และระดับน�าร่อง ส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนแห่งแรก 

ของประเทศไทย คอื สถานสีบูน�า้เสยีบงึกสกิรทุง่สร้าง จงัหวดัขอนแก่น ระบบจรงิสามารถรบัน�า้เสียจากชมุชนทีม่ปีระชากร

ประมาณ 400 ถึง 1,600 คน และได้เริ่มเดินระบบเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งต่อยอดจากผลงานวิจัยระบบ 

ถงัตกตะกอนควบคู่กับระบบดเีอชเอสระดบัน�าร่องทีม่หาวิทยาลยัขอนแก่น ได้ร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยนีะกะโอกะ 

และเทศบาลนครขอนแก่น ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 และยังคงเดินระบบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอยู่เคียงข้างกับ

ระบบจริง 

6.2 พัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศ ด้านการฟื้นฟูและแก้ปัญหายูโทฟิเคชัน (สาหร่ายสีเขียวแตกตัว) ในแหล่งน�้าจืด

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหายูโทรฟิเคชั่น 

กบัหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่การฟ้ืนฟูและแก้ปัญหาแหล่งน�า้จดืในพืน้ท่ีหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จากกรณศีกึษาบงึกี 

ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น โดยการแก้ไขปัญหายูโทรฟิเคช่ันในแหล่งน�้าจืดโดยใช้สารส้ม ซ่ึงมีการ

ทดลองที่บึงกี ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในการบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีการใช้สารส้มตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญจาก

ต่างประเทศ

6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของเขต

เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดยจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลน�้าเสีย

และของเสียโรงงานอุตสาหกรรม (รุ่นท่ี 2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ความร่วมมือด้าน

การจดัการปัญหาทางด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และพฒันาศักยภาพให้กบับคุลากรของเขตเศรษฐกจิพเิศษ

สะหวัน-เซโนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ส�านักงานเขตเศรษฐกิจ

พเิศษสะหวนั-เซโน (Savan-SENO Special Economic Zone Authority) สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

6.4 นวัตกรรม E-Waste Smart Bin แห่งแรกในไทย

 นวัตกรรมจากความร่วมมือของส�านักหอสมุดกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AIS) โดยนวัตกรรม 

E-Waste Smart Bin ว่า E-Waste  หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากแนวคิด Smart Library ที่รักษ์โลก ใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อม ให้ความส�าคัญเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนานวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะด้าน

การจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ ผลติภณัฑ์แรกในประเทศไทย เพือ่จดัการปัญหาขยะอเิล็กทรอนกิส์ในอนาคต ซึง่ E-Waste 

Smart Bin ถังขยะน้ีจะถูกน�าไปติดตั้งท่ีมหาวิทยาลัยเครือข่ายและทั่วประเทศกว่า 1,000 จุด ทั้งนี้ปัจจุบันมีขยะ

อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น ขยะจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง วิทยุ โทรศัพท์มือถือ รีโมท เมาส์ ปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เมื่อเสีย ไม่ใช้ก็กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์  ดังน้ันจึงพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 

NB-IOT ที่ได้รับความร่วมมือจาก AIS มาเพื่อใช้ในการจัดการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 7: พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถงึได้ เพือ่สร้างหลกัประกนัว่าประชาชนในพืน้ท่ีส�าคัญสามารถ

เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ เช่ือถือได้ และย่ังยืน โดยในปี 2562 มีการด�าเนิน

กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

7.1 โครงการ “อนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

 ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) หรือ พลังงานสีเขียว พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ 

 นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการแล้ว ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยถนอมพลังงานโลกได้อย่างยั่งยืน 

ดงันัน้จงึได้จดัตัง้โครงการ “อนรุกัษ์พลังงาน  มหาวทิยาลัยขอนแก่น” เพือ่สนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาด ได้แก่ พลงังาน

แสงอาทติย์ และการน�าน�า้กลบัมาใช้ซ�า้ เพือ่ดงึศกัยภาพของพลงังานหมนุเวยีน ทีม่อียูใ่นมหาวทิยาลัยมาใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด โดยมีแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้ 1) การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ ผสานโซลาร์ฟาร์ม มีการก่อสร้าง

โซลาร์ฟาร์ม 2 แห่ง ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มากถึงปีละ 12 ล้านบาทต่อปี  

(ถัวเฉลี่ย 10 เดือนท่ีมีปริมาณแดดจัด) และ 2) การบ�าบัดน�้ามาใช้ซ�้า โดยการวางระบบท่อ “น�้าใช้ซ�้า” ส�าหรับใช ้

ในการรดน�้าต้นไม้ (ปกติใช้น�้าดิบซ่ึงมีต้นทุน) แทนท่ีจะปล่อยน�้าเสียทิ้งไปยังระบบชลประทานสาธารณะ ได้น�าน�้าที่ผ่าน

การบ�าบดัแล้วมาใช้ซ�า้รดน�า้ต้นไม้ ซึง่สามารถลดการใช้น�า้ดบิได้วนัละประมาณ 200 ลบ.ม./วนั เฉลีย่ประมาณ 100 บาทต่อวนั

7.2 วิทยาลยัปกครองท้องถิน่ เป็นผูแ้ทนจงัหวัดขอนแก่นเสนอแผนพฒันาเมืองคาร์บอนต�า่ ณ กรงุลมิา สาธารณรฐัเปรู

 วิทยาลัยปกครองท้องถ่ิน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นให้เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า 

ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phase 2 ณ San Borja 

กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยน�าเสนอข้อมูลนโยบายและเป้าหมายในการลดคาร์บอนของเทศบาล และการด�าเนินงาน

ด้านเมืองคาร์บอนต�่าของเทศบาลที่ผ่านมา เช่น การติดตั้ง Solar rooftop ณ อาคารตลาดสดเทศบาล สถานีสูบน�้าเสีย

บึงทุ่งสร้าง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคารและไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดชนิด LED การศึกษาและก่อสร้าง โครงการ

รถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการ

ศึกษา เช่น ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน

7.3 การจัดงาน “วันอนุรักษ์พลังงานฯ” ส่งต่อองค์ความรู้

 คณะแพทยศาสตร์ ร่วมใจอนุรักษ์ ลดความส้ินเปลืองการใช้พลังงานอย่างเป็นผล โดยได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์

พลังงานระดับประเทศและอาเซียน ผลงาน 7 ปี เมื่อเทียบผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นเงินกว่า 171 ล้านบาท 

และเนือ่งในวนัสิง่แวดล้อมโลก ตามประกาศองค์การสหประชาชาต ิคณะแพทยศาสตร์ได้จดัการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบติั

การ “วันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี 2562” ท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับ

ความรู้ใหม่ๆ และเกิดพลังความร่วมมือร่วมใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มารับ

บริการร่วมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรส่ิงแวดล้อมแก่คนรอบข้างต่อๆ กันไป  

เพื่อให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะก่อ

ประโยชน์มหาศาลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติตลอดไป

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืน และมีผลิตภาพส�าหรับประชาชนในพื้นท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัย  

โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

8.1 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมออกร้านสาธิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานสีฐานเฟสติวัล

 ส�านกับรกิารวชิาการร่วมกบัองค์กรปกครองท้องถิน่ และเอกชน ร่วมกนัพฒันาให้เกดิเป็นวสิาหกจิชุมชน สามารถ

จ�าหน่าย และมีรายได้เป็นของชุมชน จากการได้ออกร้านสาธิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ผงนัวสมุนไพร สบู่แผ่น  

จากต�าบลศิลา การทอผ้าไหม จากต�าบลเมืองเพีย และการนวดสุขภาพจากบ้านโต้น เช่น การน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วม

ออกร้านสาธิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานสีฐานเฟสติวัล ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561

8.2 กิจกรรม “มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน”

 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เข้มแข็ง ในปี 2562 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม “การพัฒนาวิสาหกิจ

ชมุชน” การฝึกอบรมให้ความรูด้้านกฎหมายกบัชมุชน การฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผูส้งูอายโุภชนาการการออกก�าลังกาย

และการออมเงนิ การออกชมุชนเพือ่ให้บรกิารฉดีวคัซนีโรคพษิสนุขับ้าและยาคมุก�าเนดิสนุขัและแมว การจดัรายการวทิยุ 

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” และจัดค่าย พี่ มข. ช่วยน้องในโรงเรียนเครือข่ายชุมชน มข. เป็นต้น

8.3 กิจกรรม Startup StartNow #3 

 เพื่อฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพทางด้านการน�าเสนอผลงาน และน�าผลงานของนักศึกษาที่มีความเป็นไปได้ทาง

ธุรกิจ ไปต่อยอดสู่การสร้างสินค้าต้นแบบ (Prototype) หรือสนับสนุนผลงานของนักศึกษาไปต่อยอดในเวทีอื่นๆ และ

กิจกรรมการน�าเสนอแนวคิดธุรกิจ (Pitching) จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน เช่น ผู้อ�านวยการฝ่ายการ

ตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารออมสิน และ Business Development & Co-Founder AIRPORTEL 

เป็นต้น

8.4 ปั้นนักศึกษาเป็นนักธุรกิจ Startup จากนวัตกรรมใน Innovation Playground 2019

 โดยเปิดรายวิชาพร้อมบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ Startup จาก Innovation โชว์ผลงานเปิด 

Innovation playground : ตลาดนวัตกรรม Startup ไม่ใช่เรื่องยากไกลเกินตัว มีนศ.เปิดบริษัทส�าเร็จสร้างรายได้หลัก

แสน และจัด “งาน Innovation Playground 2019” ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม 

ในการท�ากิจกรรมร่วมกับบูธ startup และ Innovation ให้เห็นว่า Startup และ Innovation ไม่ใช่เรื่องยาก และไกล

เกินตัว ใช้การซื้อขายในงานผ่านระบบ finance technology ร่วมกับ mana app และระบบพร้อมเพย์ มีผู้สนใจเข้า

ร่วมงานทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
8.5 โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน      

 ด�าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้จาก

อาชีพที่เหมาะสม มีประสบการณ์ในการท�างาน รู้จักคุณค่าของเงิน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

ท่ีมีความย่ังยืน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยในปี 

2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

9.1 โครงการ “อีสาน 4.0 พลิกโฉมประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

 เป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย ประกอบ
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพือ่พฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสู่มิตใิหม่ของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ทัง้นีโ้ครงการอสีาน 
4.0 ถือเป็นจิ๊กซอว์ส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมใจผนึกก�าลังเพื่อผลักดันอีสานไปสู่มิติใหม่ของการเป็นศูนย์เศรษฐกิจอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง อันจะน�าไปสู่เศรษฐกิจอีสานที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต ต่อไป
9.2 การพัฒนายกระดับนักศึกษาไทยสู่โลกแห่งอนาคต ด้วยการเปิดหลักสูตร Digital Governance

 การเปิดหลกัสตูร Digital Governance เพือ่ยกระดบันกัศกึษาไทยสูโ่ลกแห่งอนาคต ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริการภาครัฐและการบริการสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายน้ิว โดยมีพิธีลงนามบันทึกความ
ร่วมมือระดับคณะ ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์ ท่ามกลางความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษา มข. ร่วมเป็นสักขีพยานจ�านวนมาก 
นับเป็นการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของ Digital Governance ซึ่งเป็นการน�าระบบ 
Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรบริการสาธารณะ
9.3 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา e-Sport ระบบนิเวศน์ใหม่ของอาชีพในอนาคต   
 บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ร่วมกนัด�าเนนิการตามวิสัยทัศน์ “AIS eSports 
Platform for Thais” ซ่ึงกีฬาประเภทอีสปอร์ต (e-Sport) เป็นเทรนด์กีฬาระดับโลกที่ก�าลังเติบโต และยังเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายในกลุ่มมิลเลนเนียล และด้าน Digital Content อีสปอร์ตถือเป็นคอนเทนต์ส�าคัญในการเข้าถึงผู้บริโภค
ทัว่โลก รวมทัง้สนบัสนนุศกัยภาพนกักฬีาอสีปอร์ตและเกมเมอร์ชาวไทยทีม่คีวามสามารถ ก้าวสูก่ารเป็นนกักฬีาอสีปอร์ต
มืออาชีพในเวทีระดับโลก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยจะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทอีสปอร์ต (eSports) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9.4 การตั้งโรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะต่อยอดการเรียนรู้เกษตร Digital

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง smart digital transformation จึงได้จับมือกับ ซีพีเอฟ ในการ
จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ระบบปิด โดยมีการส่งมอบระบบ IoT หรือระบบ  
Internet of Things ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 การร่วมมือกันในครั้งน้ีถือว่าเป็นการน�าเทคโนโลยี IoT ที่มีความ
แม่นย�า สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยให้สามารถวางแผนการผลิต ลดความเส่ียงและเพิ่มคุณภาพให้กับการผลิต
มาใช้ในการบรหิารจดัการโรงเรอืนไก่ไข่ ถอืเป็นการยกระดบัโรงเรอืนเล้ียงไก่ไข่เดมิ โดยได้ผสานเทคโนโลย ีIoT, Big Data, 
Image Processing เข้ามาประยุกต์ใช้ ในด้านการเลี้ยงและด้านการบริหารจัดการโรงเรือน สามารถควบคุมการผลิตได้
แบบ real time โดยไม่ใช้คน และยังสามารถแจ้งสถานะระบบสิ่งแวดล้อมของโรงเรือนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ 
ความชื้น ความเร็วลม แสงสว่าง ระบบอาหาร น�้าและไฟฟ้า สามารถแสดงต้นทุนก�าไรของไข่เบื้องต้นได้ทันท ี

9.5 ร่วมลงนามความร่วมมอืทางวิชาการจดัตัง้ศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพือ่เตรยีมความพร้อมและรองรบัการให้บรกิาร

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการไปยังภูมิภาคต่าง ๆ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส�านกังาน กสทช.) กรุงเทพมหานคร โดยบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการว่าด้วยการศกึษา
และจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5G ให้เกิดการพัฒนา
ไปพร้อมกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และ เชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อลดความ 
เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9.6 ร่วมการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการประชุมหารือแนวทางการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการ
ศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ( 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 ) เมื่อวันที่  
30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสิริคุณากร ส�านักงานอธิการบดี จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในด้าน
ศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์และการเกษตร หากน�าเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้กับโครงการวิจัย เช่น ถ่ายภาพจอตา
ของผู้ป่วยเป็นไฟล์ดิจิตอล และส่งรูปไปที่เซนเซอร์ให้ช่วยวิเคราะห์ จะช่วยแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรง
พยาบาลได้มาก และหากน�าเทคโนโลยี AI โดยได้พื้นฐานมาจาก 5G อาจจะเกิดเกษตรกรที่สามารถท�านา 10 ไร่  
ได้เพียงคนเดียว เป็นต้น ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงเตรียมพร้อมด้วยบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อให้สิ่งที่ดีกับสังคมต่อไป 

9.7 โครงการจัดตั้ง Smart City Operation Center (SCOPC)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นให้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะหรือ  
Smart City เพื่อประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในปี 2029 ในงานขอนแก่น 
สมาร์ทซิตี้ เอ็กโป 2018 แบ่งนิทรรศการเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด 6 หัวข้อ ครอบคลุมการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ ได้แก่  
1) หัวข้อ ไปดีมาดี (smart mobility) เก่ียวกับการเดินทางคมนาคม 2) หัวข้อ อยู่ดีมีแฮง (Smart Living) เกี่ยวกับ
ความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพของทุกคน (Well-being) 3) หัวข้อ ท�ากินมั่นคง เป็นหลักแหล่ง (Smart economy) เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจปากท้องของผู้คน โดยเน้นการพัฒนาจากฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) หัวข้อ ฮักแพงสิ่งแวดล้อม  
(Smart environment) เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 5) หัวข้อ พร้อมตื่นรู้ ดูแลกัน (Smart citizen) เกี่ยวกับพลเมือง 
ความปลอดภัยและจิตสาธารณะ และ 6) หัวข้อ ราชการ รับฟัง พัฒนา (Smart Government) ท่ีเกี่ยวกับ 
การบริหารงานภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นให้พัฒนา สอดคล้องกับอนาคตของจังหวัดขอนแก่น
9.8 การเข้าร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติและนิทรรศการนวัตกรรมระดับโลก 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงผลงานและเข้าร่วมงาน ITEX 2019 : 30th International Invention & Innovation 
Exhibition (ITEX 2019)  หรือ งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติและนิทรรศการนวัตกรรมระดับโลก ซ่ึงจัดแสดง
สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคจากเอเชียและยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่จะท�าให้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกง่ายขึ้น และเป็นเวทีที่ช่วยเฟ้นหานักประดิษฐ์
หน้าใหม่ จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE) ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยน�าผลงานเข้าร่วมแสดง 4 ผลงานที่น�าเสนอ ได้แก่ 1) แผ่นวัสดุกันกระสุน
ที่ผสมรังไหม (Sheet bullet-proof vest production from silk cocoons) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมกร ขวาของ 
และคณะ ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลเหรียญทองพิเศษจากไต้หวัน World Invention Intellectual  
Property Associations (WIIPA) SPECIAL AWARD 2) ผลิตภัณฑ์กีต้าร์จากไม้ไผ่ขด (Coiled Bamboo Guitar) โดย
นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลเหรียญทองพิเศษจาก INNOPA innovation award 
จาก Indonesian invention and innovation Promotion Association. 3) Method for ethanol production 
from microalgae Chlorella sp. โดยรองศาสตราจารย์มัลลิกา คงเกยีรตขิจร และศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ได้รับ
รางวัล Silver Medal  4) โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุจชัย อึ้งอารุณยะวี, นายเจษฎา ค�าผอง และคณะ ได้รับรางวัล Silver Medal

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 10: ลดความเหล่ือมล�้า เพื่อลดความไม่เสมอภาคของประชาชนในพื้นที่ส�าคัญของ

มหาวิทยาลัย โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

10.1 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

 ในปี 2562 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด�าเนินงาน

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย  

การด�าเนินกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นเมือง สนับสนุนการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  

การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสมุนไพร อินทรีย์เมืองธรรมเกษตร เป็นต้น โดยสถาบันฯ มีพื้นที่ด�าเนินโครงการ จ�านวน 11 พื้นที่ 

ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล�าภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอ�านาจเจริญ  

10.2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สสวท. อบรมยกระดับคุณภาพโรงเรียน

 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์และวิศวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตหนองคาย ร่วมกบัสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�าเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือ โครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ อาคาร

ส�านักงานบริหาร วิทยาเขตหนองคาย

10.3 โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง

 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ด�าเนินโครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง ปีที่ 35 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขา

วิชากายภาพบ�าบัดได้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสาธารณะในฐานะผู้ให้การบ�าบัด

รักษา การเสียสละเพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส และน�าความรู้จากวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้

กบันกัศกึษา “พร้อมท�างาน” เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปรบัใช้สงัคมและประเทศชาต ิโดยมโีรงเรยีนศรสัีงวาลย์ขอนแก่น 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 โรงเรียนโสตศึกษาฯ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

10.4 การลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

         คณะศึกษาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) กระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อน�านวัตกรรมการเรียนการสอน Lesson Study และ Open Approach เข้าร่วมจัดการเรียนการสอน

ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�าเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพมหานครฯ หลักการส�าคัญของโครงการ Partnership School เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวและ

สามารถบรหิารจดัการโรงเรยีน เพือ่พฒันาคณุภาพ ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนส�าหรบั

อนาคตพร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อ

เปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ภายใต้

ความร่วมมอืของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในพืน้ทีแ่ละชมุชน โดยมหาวทิยาลัยขอนแก่นดแูล

โรงเรียนในโครงการฯ ประกอบด้วย โรงเรียนคูค�าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านบึงเนียม

บึ่งใคร่นุ่นท่าหิน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโนนแสนค�าหนองศาลาศรีสะอาด 

และโรงเรียนบ้านโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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10.5 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานความส�าเร็จจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

 จากที่มหาวิทยาลัยได้จัดท�าโครงการการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม จึงได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม : รวมพลงั สร้าง สาน ภาคเีครอืข่ายสูค่วามยัง่ยนื และมกีารเสวนา

หัวข้อ “5 ปีแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม”  

โดยหวัหน้าโครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื โครงการพฒันาการคดิข้ันสงูทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนในเขตพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื โครงการป้องกนั

และชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

10.6 โครงการ KKU Smart Learning Academy ต้นแบบนวัตกรรมการเรียนแบบสมาร์ท ลดเหลื่อมล�้าการศึกษา

 การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning หรือ KKU Smart Learning 

Academy มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน 3 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่  

เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน สร้างส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต  

โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สอนและนักเรียนในทุกพื้นท่ีมีปัญหาความเหล่ือมล�้าทางดิจิทัล และจ�าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกระบวนการเรียนสอนที่ดีที่สุด

10.7 โครงการการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการด�าเนินธุรกิจ (IP Demo Day 2019)  

 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างทักษะในการวางแผนพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจร่วมกัน รวมไปถึงการน�าผลงานที่ชนะการประกวด มาใช้ในการส่งเสริมผลงานทรัพย์สินทาง

ปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเชิงพาณิชย์ การจัดงานได้มีการน�าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ท่ีคัดเลือกโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวข้อในการประกวด  

โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องน�าผลงานดังกล่าวมาออกแบบผลิตภัณฑ์ วางแผนการด�าเนินธุรกิจ รวมไปถึงการน�าเสนอ

ผลงาน ฉะนัน้กิจกรรมครัง้นีน้อกจากเป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัของมหาวทิยาลัยขอนแก่นแล้วยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของนกัศกึษา ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัระหว่างคณะ ได้ฝึกฝนเสมอืนการท�างานจรงิทีต้่องร่วมงานกบัหลากหลายวชิาชีพ 

เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ Entrepreneur ซึ่งนักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการจะน�า 

ประสบการณ์จากโครงการนี้ไปปรับใช้ และก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ startup ที่ประสบความส�าเร็จในอนาคต

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 11: เมืองและถิน่ฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน เพือ่ท�าให้เมอืงขอนแก่นมีความปลอดภัย มภูีมิต้านทาน 

และยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

11.1 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ Great Place to live”

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลยัได้ให้การดแูลรกัษาระบบนเิวศของมหาวทิยาลยัมา

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจุบันบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เห็นและมีความคุ้นเคยกับพื้นที่สีเขียวที่ช่วยกันดูแล

รักษาไว้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในแง่ของการพักผ่อนหย่อนใจ และเกิดสุนทรียภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่แวดล้อม คอื การดแูลสาธารณปูโภคเพือ่ให้บคุลากรและผู้ทีเ่ข้ามาในพืน้ทีไ่ด้รบัความสะดวก 

มสีาธารณปูโภคทีน่่าใช้ มกีารซ่อมบ�ารงุถนนทีม่สีภาพช�ารดุ พฒันาระบบบ�าบดัน�า้เสยี ระบบประปาเพือ่สร้างความมัน่คง

ของสาธารณปูโภคน�า้ใช้ ระบบท่อส่งน�า้ดบิมรีะบบส�ารองของท่อส่งในกรณทีีเ่กดิปัญหาจากระบบหลัก  และด้านพลงังาน

ไฟฟ้ามีการพัฒนาระบบพลังงานทดแทนในรูปแบบของโซล่าฟาร์มจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าท่ี

พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องพลังงานให้มากขึ้น

11.2 กิจกรรม “ดนตรีริมน�้ายามเย็นที่บึงสีฐาน 

 เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสุนทรียะและส่งเสริมพื้นที่บึงสีฐาน หอศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน ให้เป็นพื้นที่แห่งความ

สร้างสรรค์ และมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะด้านศิลปวัฒนธรรม 

เป็นแหล่งพบปะแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เครอืข่ายทางด้านศลิปวฒันธรรมได้เปิดพืน้ทีแ่สดงความ

สามารถด้านดนตรีและงานสร้างสรรค์ พร้อมบรูณาการเข้ากับรายวชิาและการเรยีนการสอนด้านศลิปวฒันธรรมและดนตรี 

และในอนาคตจะพัฒนาพื้นท่ีบึงสีฐานให้เป็นพื้นท่ีแห่งความสร้างสรรค์ และมีความหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าที่มี

ความสนใจแตกต่างกัน พร้อมรองรับจ�านวนผู้สนใจที่มาท�ากิจกรรมบริเวณบึงสีฐานในอนาคต จัดขึ้นทุกวันพุธ ที่ 3 และ 

4 ของทุกเดือน 

11.3 โครงการให้บริการรถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เพ่ือให้บริการผู้โดยสารท่ีเป็นบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการเดินทางเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

ได้อ�านวยความสะดวกโดยจัดให้มีรถโดยสาร KST จ�านวน 6 สาย ส�าหรับวิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆ รวมทั้งประตู

เข้าออกของมหาวิทยาลัยเพื่อไปต่อรถโดยสารอื่นในการเข้าไปยังตัวเมืองและสถานที่ต่างๆ เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า  

โรงพยาบาลขอนแก่น สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (บขส.3) ท่าอากาศยานขอนแก่น ตลาดต้นตาล ศูนย์การค้าประตูน�้า โดยเป็น

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมีบริการออนไลน์ให้สามารถเข้าไปดูเส้นทางล่วงหน้าได้ 

11.4 งานประชุมทางวิชาการเรื่อง “ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย”

 จดัโดยส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระดมความ

เห็นและข้อเสนอแนะ ถอดบทเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัย

ทางถนนของกระทรวงคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแนวทางและ

มาตรการที่จะใช้แก้ไขและบรรเทาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จะน�าเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้

ความเหน็ชอบและมอบหมายให้หน่วยงานในสงักดัทีร่บัผดิชอบ น�าไปปรบัใช้กบังานด้านความปลอดภยัทางถนนในความ

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยรองศาสตรจารย์พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยและ

พฒันาโครงสร้างมลูฐานอย่างยัง่ยนื และผูอ้�านวยการศนูย์วชิาการจดัระบบการจราจรและขนส่งภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน

การบรรยายเรื่อง “วิกฤตการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องราชด�าเนิน 

โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและ

การผลิตที่ยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

12.1 โครงการชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0

 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม ได้จัดตั้งชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีผลิตกลุ่มเกษตรอินทรีย์อีสาน สู่ Smart Farmer เพื่อสร้างมูลค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์และ

สนับสนุนการรวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด

มหาสารคาม จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัอดุรธาน ีจังหวดัหนองบวัล�าภ ูและจงัหวดัสกลนคร ซึง่ด�าเนนิงานภายใต้การด�าเนนิงาน

ของคณะกรรรมการ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ โดยเป็นส่วนผลักดันเพื่อยกขีด 

ความสามารถการพัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของ 13 ชุมชน ในพื้นที่ภาคอีสาน 5 จังหวัด 

ให้มคีวามเข้มแขง็ได้รบัการพฒันาเทคโนโลยด้ีานการจดัการความรูแ้ละมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีส�าหรบัผลติสนิค้าเกษตร 

รวมทั้งได้รับพัฒนาเป็นเกษตรกรทันสมัย หรือ Smart Farmer ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล

12.2 จัดตั้งโรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม

 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทเบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) เพื่อการวิจัยและการผลิต

แมลงกินขยะอินทรย์ (Black Soldier Fly: Hermetia illucens L.) ในเชิงพาณิชย์ ส�าหรับการขจัดขยะอินทรีย์และ 

หาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและน�าไปใช้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น คือ การเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ มีการจัดสร้างโรงเรือน

ต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม เกิดขึ้นโดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมลงทุน ระหว่างบริษัท 

เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์ความรู้ในการวิจัย

แมลงกินขยะอินทรีย์ของสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์

12.3 โครงการ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการบริโภคปลาดิบ

 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคปลาดิบในชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุ

หลักของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ที่ท�าให้เกิดโรคมะเร็งตับ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดมะเร็งท่อน�้าดี การติดเชื้อ

พยาธิใบไม้ในตับโดยเฉพาะในภาคอีสาน จัดโดยส�านักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ส�านักบริการ

วิชาการ มีนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.โพธ์ิสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม 

จ�านวน 62 คน โดยมีกจิกรรมประกอบด้วย การรบัฟังบรรยายปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการบรโิภคปลาดบิ และการศกึษา

ดูงานจากห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา การให้สุขศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับพยาธิที่ติดต่อเข้าสู่ร่างกาย เพื่อเป็นการ

ป้องกันและให้ความรู้เยาวชนถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 13: การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในปี 2562 มีการด�าเนิน

กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

13.1 การรณรงค์และเตือนภัยฝุ่น pm 2.5 ขอนแก่น มีผลต่อสุขภาพ

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กรมควบคุมมลพิษ เผยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู ่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายแจกหน้ากากประชาคมให้แก่นักเรียนสาธิต นักศึกษา บุคลากร และนักวิชาการของ

มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

13.2 นวัตกรรมเซ็นเซอร์ตรวจสอบมลพิษ และ สภาพอากาศ (PM2.5)

 มหาวทิยาลยัได้พฒันาคดิค้นนวตักรรมเซน็เซอร์ตรวจสอบมลพษิ และ สภาพอากาศ (PM2.5) เป็นนวตักรรมด้วย

เทคโนโลยี IoT โดยได้ท�าการติดตั้ง PM 2.5 Smart Sensor จ�านวน 15 จุดภายในมหาวิทยาลัย และในตัวเมืองจังหวัด

ขอนแก่น ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บึงสีฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ส�านักงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บึงแก่นนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 

13.3 การวิจัยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในไทยอย่างยั่งยืน

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- มอ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย 

ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ หรือน�าโครงการที่ลักษณะคล้ายคลึงกันมาร่วมมือกันท�างาน  

เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในระดับประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่รัฐบาล

ขอให้มหาวิทยาลัยคิดค้นนวัตกรรมเพื่อรับมือปัญหา ซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือกันในการวิจัยแก้ปัญหาฝุ่น 

PM 2.5 ในไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

13.4 การปลูกจิตส�านึกนักศึกษา สร้างอาคารลด PM 2.5 และค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดออกแบบแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและบริเวณ

ข้างเคยีง ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และโครงการออกแบบพฒันาพืน้ทีร่อบอาคารศนูย์อาหารและบรกิาร ส�าหรบันกัศกึษา

ชั้นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ตามแนวคิด อาคารเขียว (Green building) 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชั่วลูกหลานต่อไป ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาวะโลกร้อนส่ง

ผลให้เกิดภัยธรรมชาติมากมาย เช่น อุทกภัย น�าแข็งขั้วโลกละลาย ภาวะร้อนจัด หนาวจัด และฝุ่นพิษ PM 2.5  

ดังนั้นทุกคนควรร่วมมือกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน

13.5 โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

 เป็นโครงการโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับรัฐบาล จัดตั้งภายใต้โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ CKDNET มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งบ�าบัดตัวกลางทางธรรมชาติ เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก�าลังประสบกับปัญหาสภาวะแวดล้อมที่

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตัวกลางธรรมชาติ เช่น ดิน น�้า และอากาศ เริ่มรองรับไม่ไหวและส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ฝุ่นพิษ 

PM 2.5 โลหะหนัก สารหนูที่ปนเปื้อนในแหล่งน�้า และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลกตามมา
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13.6 ระบบเซนเซอร์วัดดชันคีณุภาพอากาศ (air quality index; AQI) และปรมิาณฝุน่ละอองฝอย (pm1, 2.5 และ 10)

 ด�าเนินโครงการโดยอาจารย์ชวิศ ศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Nano- 

electronics and Biomedical Innovation Center: NBIC Lab) ร่วมกับนักศึกษาที่ในรายวิชาสมองกลฝังตัว  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาการเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์ที่วัดดัชนีคุณภาพอากาศ (air quality index; AQI) และ

ปริมาณฝุ่นละอองฝอย (pm1, 2.5 และ 10) ที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชัน โดยมีทั้งรูปแบบที่แสดงค่าในมือ

ถอืของผูท้ีพ่กพาเซนเซอร์ และรปูแบบทีติ่ดตัง้บนรถสาธารณะและอากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ท�าให้ทราบค่าดชันคีณุภาพ

อากาศและฝุน่ละอองฝอย ในต�าแหน่งทีร่ถหรอืโดรนเคลือ่นผ่าน ซึง่คณะผูว้จิยัได้ทดลองตดิตัง้เซนเซอร์ทีร่ถบสัสาธารณะ

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประมวลผลเป็นภาพรวม

13.7 นวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน�้าและตรวจหาสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรีย

 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด�าเนินการศึกษา

วิเคราะห์และเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารในแหล่งน�้า ดิน และในสัตว์น�้า ด้วยการตรวจคุณภาพน�้าและน�าข้อมูลที่เปิด

เผยจากดาวเทียม มาประกอบเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมลภาวะที่เกิดขึ้น และ สทป. ได้ใช้โดรนท�าแผนที่บริเวณที่ควร

เก็บน�้ามาตรวจวัดคุณภาพ และมีการพัฒนานวัตกรรมที่ทราบผลประเมินคุณภาพที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย  

โดยท�าเซนเซอร์ตรวจวดัคณุภาพน�า้และตรวจหาสาหร่ายไซยาโนแบคทเีรยีผ่านกล้องของโทรศพัท์มอืถอื และมกีารเทยีบค่า

กับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน เป็นสาเหตุท�าให้ไตวายเฉียบพลัน  

ไตวายเรื้อรัง หากทราบว่าสาหร่ายนี้เกิดบริเวณไหน และสามารถตรวจสอบเจอจะท�าให้ช่วยชาวบ้านและป้องกันได้ 

13.8 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “สบู่เม็ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  

 เป็นผลงานโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ซึ่งได้รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

ในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพือ่พฒันาส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม ซึง่จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ระหว่างวนัที ่5-6 กมุภาพนัธ์ 2562  

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชน 

ให้เป็นนกัวจิยั/นกัประดษิฐ์ทีม่คีณุภาพ เพือ่บ่มเพาะความรูใ้นการเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐ์ การสร้างแรงบนัดาลใจในการ

พัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้าน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

13.9 นวัตกรรมสีเขียว PM 2.5 Smart Sensor ด้วยเทคโนโลยี IoT

 เป็นหนึ่งนวัตกรรมภายใต้โครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (Khon Kaen Smart City) ที่ส�านักหอสมุดได้น�าโครงงาน 

มาพัฒนาต่อยอดจากท่ีส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด�าเนินการก่อนในหลายๆ ส่วน โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงไอเดีย ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาร่วมพัฒนากับพี่เลี้ยงโครงการ ซึ่งเป็น

บุคลากรของส�านักหอสมุด ให้นักศึกษาได้สัมผัสการท�างานจริงและลงมือแก้ไขปัญหา จึงได้เกิดเป็นโครงการเซ็นเซอร์

ตรวจสอบมลพิษ และ สภาพอากาศ (PM2.5) ด้วยเทคโนโลยี IoT ซึ่งผลงานนี้ได้ถูกน�าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินคณะกรรมการ กพร.  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนกันยายน 2562 

และถูกบรรจุเข้าให้บริการในแอพพลิเคชั่น KAN แหล่งรวมสิ่งอ�านวยความสะดวกของชาวขอนแก่น 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

14.1 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าจังหวัดหนองคาย หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าสิรินธร

 เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา  

การวิจัยในด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มแม่น�้าโขง การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น�้าในรูปแบบของการบูรณาการ 

นับว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดแสดงสัตว์น�้าชนิดต่างๆ ทั้งปลาน�้าจืด

และปลาน�้าเค็ม มีพื้นที่ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น�้ารวมทั้งสิ้น 4,848 ตรม. ภายในพิพิธภัณฑ์มีอุโมงค์ปลา ระยะทางยาว 

34 เมตร เป็นทางเดินลาดจากชั้น 2 ส�าหรับแสดงปลาน�้าเค็ม ลงไปสู่ชั้นล่างซึ่งเป็นโซนแสดงปลาน�้าจืด ปลาโบราณพื้นบ้าน 

และปลาลุ่มน�้าโขง ที่จัดแสดงไว้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยแบ่งการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น�้าออกเป็น 9 กลุ่ม  และ 18 ระบบ 

ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 จ�านวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลที่อาศัยตามแนวปะการัง 

 กลุ่มที่ 2 จ�านวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลน�้าลึก

 กลุ่มที่ 3 จ�านวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมีพิษและสัตว์ทะเล

 กลุ่มที่ 4 จ�านวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาน�้ากร่อย 

 กลุ่มที่ 5 จ�านวน 4 ระบบ ขนาด 11 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาลุ่มน�้าโขง

 กลุ่มที่ 6 จ�านวน 2 ระบบ ขนาด 3 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีถิ่นก�าเนิดจากต่างประเทศ 

 กลุ่มที่ 7 จ�านวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามและปลาโบราณ 

 กลุ่มที่ 8 จ�านวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีอวัยวะหายใจพิเศษ 

 กลุ่มที่ 9 จ�านวน 3 ระบบ ขนาด 3 ชุดกรอง การจัดแสดงพันธุ์ปลาน�้าจืด โดยจัดแบ่งเป็นปลาหนัง เช่น กดแก้ว 

กดเหลือง เนื้ออ่อน นาง แขยง และปลาเกล็ด เช่น ตะเพียนทอง กระมัง แก้มช�้า กระสูบ ยี่สกไทย กาด�า ชะโด ฯลฯ 
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เป้าหมายท่ี 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการพัฒนา

ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน หยุดความเส่ือมโทรมของพื้นท่ี และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

15.1 โครงการวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ของชาติ มีกิจกรรมบ�ารุงต้นไม้ 

ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกทั่วจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ 

เป็นโครงการที่จัดโดยส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาส

ร่วมแรงร่วมใจ น้อมร�าลึกถงึพระมหากรุณาธิคณุและน�า้พระราชหฤทยัอนัประเสรฐิทีมี่ต่อประเทศชาติและพสกนกิรชาวไทย 

อีกทั้งร่วมแสดงถึงความรักสามัคคี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการ

ร่วมกิจกรรมบ�ารุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้เมื่อต้นฤดูฝนตามสถานที่ต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน 

15.2 โครงการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

 การด�าเนินงานของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน จ�านวน 5 ประเด็น คือการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน�้า การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม

องค์กรชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น มีตัวอย่างโครงการที่ส�าเร็จและภูมิใจ การพัฒนาต้นแบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม ใช้หลักการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 

ในลักษณะวงจรการเรียนรู้ในรอบ 1 ปี 4 กิจกรรม ท�าแนวกันไฟ ซ่อมแซมฝายชะลอน�้า เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้และ 

ไฟป่า และกิจกรรมสร้างจิตส�านึก เกิดการต่อยอดเป็นคณะท�างานกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และได้รับพระราชทาน 

ผ้าพันคอ “พิทักษ์ป่า รักษาชีวิต” ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไฟป่าลดน้อยลง เป็นแหล่งอาหารและแหล่งศึกษา 

เรียนรู้ทางธรรมชาติ

15.3 “อีสาน 4.0: Area-based BCG” 

 อีสาน 4.0 คือความร่วมมือกันของ 4 มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ BCG Model ซ่ึงเป็นรูปแบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

ผ่านการน�าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิต

ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคง

ทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้โมเดลดังกล่าว 

ยังเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมๆ กัน 

ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์การพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยัง

สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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15.4 โครงการการอบรมให้ความรู ้ด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 

เพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ผู้น�าชุมชน เยาวชน และเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ด้านการเลีย้งสตัว์และการดแูลสขุภาพ

สัตว์ให้เหมาะสม โดยเน้นด้านการใช้สมุนไพรท้องถ่ินร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย  รูปแบบการ

อบรมในช่วงเช้าเป็นภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย เป็นการใช้พืชสมุนไพรหรือพืชที่มีในท้องถิ่นเพื่อการรักษา

และป้องกนัโรคในสตัว์ การสาธติการท�าน�า้หมกัชวีภาพ การท�าน�า้หมกัสมนุไพรเพือ่ดแูลสขุภาพสตัว์รวมทัง้การถ่ายพยาธิ

และการก�าจัดพยาธิภายนอกด้วยสมุนไพร ซ่ึงด�าเนินการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับส�านักบริการวิชาการ  

ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลป่าหวายนั่ง อ�าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

15.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาไทยด้วยวิถีธรรมชาติยั่งยืน

 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การน�าเสนอผลงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสนองพระราชด�าริระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน และเพื่อสร้างเครือข่ายและแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

ของงานสนองพระราชด�าร ิโดยศนูย์ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นองค์กร

หลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจส�าคัญ คือ การสนองพระราชด�าริ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด�าเนิน

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศของโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริของ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และหน่วยงานอืน่ทีด่�าเนนิการในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากนีม้หาวิทยาลยั

ขอนแก่นมีแผนสนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสนับสนุนความรู้ 

และความเชี่ยวชาญขั้นสูงของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่เป็นโครงการวิจัยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เช่น การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งองค์ความรู้จากการศึกษาของนักเรียนจะน�ามา

ต่อยอดการวจิยัชัน้สงูในมหาวิทยาลยั นบัว่าเป็นส่วนส�าคญัในการปกป้องทรพัยากรของไทย สามารถจดทะเบยีนทรพัย์สนิ

ทางปัญญา เป็นทรัพยากรชีวภาพของประเทศต่อไป

15.6 โครงการ “รวมใจ มข. ปลูกป่าลดโลกร้อน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา”  

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกป่า (ปลูกต้นยางนา จ�านวน 1,000 ต้น) 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา

วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ บริเวณสวนป่ายางนา เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม นับว่าเป็นการ

ฟื้นฟูผืนป่าที่รกให้ดีขึ้น เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน  

การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบ�ารุงรักษาป่าไม่ให้เป็นป่าเสื่อมโทรม ตามนโยบายสร้างมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อส่งเสริมสังคมที่สงบสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม มีความรับผิดชอบในทุกระดับ โดยในปี 2562 มีการด�าเนินกิจกรรม/

โครงการ ดังนี้

16.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร หลกัสูตรการเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบรหิารงานท้องถิน่แบบเปิด 

 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการบริหารงานท้องถิ่นแบบเปิด (Open Local Governance) ให้กับคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับกระบวนการบรหิารงานท้องถิน่ พนกังานและข้าราชการสงักัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม และผู้ปฏิบัติงานในการบริหารงานท้องถิ่นโดยตรง ในระหว่างวันที่  

5-6 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเลย เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักถึงความจ�าเป็นของการเรียนรู้แบบต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบุคคลท่ีเก่ียวข้องนั้นจะต้องรู้และเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐแบบเปิด 

(Open Governance) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด การน�าไปปฏิบัติ และความท้าทาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปใน

แนวเดียวกัน อีกทั้งได้เข้าใจพัฒนาการ กรอบแนวคิด บทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

และได้รับการเพิม่พนูเทคนิควิธีในการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาทีร่วดเรว็ การเข้าถงึข้อมลูผ่านระบบดจิทิลั ความเท่าเทยีม

ในการให้บริการ ความมีจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส แบบเจาะลึก

16.2 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ส�าหรับนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562

 บคุลากรของมหาวทิยาลัยขอนแก่นได้รบัเชญิเป็นวทิยากรหลกัในการจดักจิกรรมโครงการอบรมเสรมิสร้างคณุธรรม

และจริยธรรม ส�าหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “คอรัปช่ันฉันไม่ขอรับ”  

ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความเป็นมา คือ “คอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ” 

เดิมทีเกิดจากความร่วมมือของส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

ภาคีเครือข่าย มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นิสิต

นกัศึกษา รวมถงึภาคประชาสงัคมเกีย่วกบัปัญหาการทจุรติคอรปัชัน่ในสังคมทีเ่ป็นตวับ่อนท�าลายและกดีขวางการพฒันา 

ซึง่องค์การสหประชาชาต ิ(UN) ได้เล็งเหน็ว่าปัญหาคอรปัช่ันเป็นปัญหาทีฝั่งรากลึกในสังคม หากช่วยกนัลดปัญหาคอรปัช่ัน

โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่คนในสังคมให้เกิดการตื่นตัวหรือต่อต้านการทุจริต นับเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการ

พฒันาสงัคมโลกให้เกิดความยัง่ยนื ซ่ึงการจดัโครงการครัง้นีเ้ช่นเดยีวกนั เพ่ือชีใ้ห้นกัศกึษาใหม่ได้เลง็เหน็ถงึปัญหาคอรปัชัน่

ในสังคมไทยและสังคมโลก การเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาคอรัปชั่นในสังคม ที่เริ่มต้นจากตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและ

ไม่นิ่งดูดายในปัญหา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาจากจุดเล็กๆ ไปหา

จุดใหญ่ๆ มากกว่ามองเฉพาะปัญหาคอรัปชั่นในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มี Hard Skill และ Soft Skill 

ไปพร้อมๆ กันด้วย และนักศึกษาจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการเป็นพลเมืองของสังคม ทั้งนี้ส�าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นยัง

คงท�าหน้าที่นี้ต่อเนื่องทุกปี

รายงานผลการดำาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
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16.3 การจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคการศึกษาอีสาน

 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จดัการจดัอบรมสมัมนา เรือ่ง การทจุรติคอร์รปัชนัในภาคการศกึษา เพือ่พฒันา

ให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีอ�านาจหน้าท่ีในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเครือข่ายภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสิริคุณากร 

ส�านกังานอธกิารบด ีและในตอนท้ายของการประชมุอบรมสัมมนาได้มกีารเสนอให้จดัตัง้ “เครอืข่ายเพือ่ต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชันในภาคการศึกษาของภาคอีสาน” ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่น�าไปสู่

การลดการทจุรติคอร์รปัชนัในภาคการศกึษา และเพิม่ปรมิาณเครอืข่ายเพือ่ต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชนัให้ขยายครอบคลมุ

ทุกจังหวัดของภาคอีสาน โดยจะใช้สื่อออนไลน์เพื่อการติดต่อประสานงานกับสมาชิก และน�าความรู้เรื่องการป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชันลงสู่โรงเรียนต่างๆ เพื่อปลูกจิตส�านึกเรื่อง “โตไปไม่โกง” และให้มีการสนับสนุน “เครือข่ายคนดี 

สู้คอร์รัปชัน” และการสนับสนุน “ปกป้อง เชิดชู คนดี”

16.4 การออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

 เพื่อด�าเนินงานตามโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ให้ความส�าคัญกับผู้บริหารในการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ก�าหนดให้ด�าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 985/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เป็นมาตรฐานและแนวปฏบิตัแิละเพ่ือเผยแพร่ให้บคุลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รบัทราบถงึเจตนารมณ์

ที่ดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.5 การแสดงเจตนารมณ์หรอืค�าม่ันของผูบ้รหิารสงูสุดในการปฏิบัตหิน้าท่ีและบรหิารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สจุรติ 

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล               

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ท่ีห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุรติ ของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กล่าวค�าประกาศฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายกติกาของ

วิชาชีพและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมเป็นเหย่ือของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่มาคดโกง

เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนจะต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ ไม่ใช้ความรู้ความสามารถมา 

เอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ยดึถอืหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่น�าพาประเทศไปสูค่วามเจรญิ

รุ่งเรืองสืบไป” 

16.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ของวิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิน่”

 เพือ่พฒันาและยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการท�างานของหน่วย

งานของวิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐให้ได้ตามมาตรฐานสากล และ

เป็นกุญแจส�าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมว่าด้วยการบริการจัดการที่ดี ให้เกิดขึ้น

จริงและเป็นรูปธรรมในองค์กร จัดข้ึนระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562  

ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562
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เป้าหมายท่ี 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกการด�าเนิน

งานและฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลก ภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและต่อเน่ือง โดยในปี 2562 

มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

17.1 ร่วมกจิกรรมเน่ืองในสัปดาห์วันสหประชาชาติ

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห ์

วนัสหประชาชาต ิเม่ือวนัที ่22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรยีนมชียัพัฒนา อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ สบืเนือ่งจากการ

ทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development 

Goals) ขององค์การสหประชาชาติและมีความร่วมมือกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและ

พัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการเริ่มต้นน�าเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน การแสดง

ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา การลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติและคณะมนตรีโรงเรียนมี

ชัยพัฒนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs 4 ห้องเรียน กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมชมผลการด�าเนิน

งาน ทัง้นีม้หาวิทยาลยัขอนแก่นและโรงเรยีนมีชยัพฒันาได้มกีารด�าเนนิงานร่วมกนัเพือ่สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยนืมา

อย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษามาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนมีชัย

พัฒนา การให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา พร้อมคณาจารย์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะ

การคดิขัน้สงูทางคณติศาสตร์ โดยได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการพฒันาการคิดขัน้สูงทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนในเขต

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน และด้านการบริหารงานโรงเรียน

มีชัยพัฒนา ในต�าแหน่ง รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียน ซึ่งได้มีความร่วมมือในการให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก  

เข้าปฏิบัติงานเป็นผู้อ�านวยการร่วม และในวันท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนายมีชัย วีระไวทยะ ได้ปรึกษาหารือกับผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชพีครูส�าหรับอาเซียน เกี่ยวกบัความร่วมมอืในการเตรยีมหลักสตูร “เตรียมครูสู่อนาคต” และ

แนะน�าให้มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท�าความร่วมมอืด้านปฏญิญาเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs compact Thailand 

pledge to the sustainable development Goals) กับส�านักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย

17.2 โครงการพฒันาครโูรงเรยีนเอกชน

 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 

คณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการศกึษาเอกชนในพืน้ทีศึ่กษาธกิาร ภาค 12 จดักจิกรรมการอบรมในโครงการพฒันา

ครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ส�าหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียน

เอกชนให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีการปรับ

เปลี่ยนตลอดเวลา ซ่ึงกิจกรรมประกอบด้วยการเขียนแผนการสอนตามแนวทาง “Kyozai Kenkyu (เคียวไซ เคงคิว)” 

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ตามกระบวนการการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
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17.3 จดัตัง้ศูนย์ฟีโนมนานาชาตแิห่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น

          สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี (Cholangiocarcinoma Research Institute: CARI) ลงนามร่วมมือกับภาควิชา 

ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU International Phenome Center, 

KKUIPC) ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและยา และการแพทย์ รองรับสู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ เมื่อวันที่  

21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พร้อมจะให้บรกิารตรวจการแสดงออกของยนี แบบแผนโปรตนี และเมแทบอไลต์ รวมถงึการวเิคราะห์และสรปุผลทีพ่ร้อม

ให้บรกิารแก่ภาครัฐและเอกชนอย่างครบวงจร รวมไปถงึการให้การสนบัสนนุด้านการวจิยั พฒันาและประกนัคณุภาพของ

โครงการต่างๆ ที่ด�าเนินงานภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะน�าไปสู่เพื่อขยายผลเข้าสู่เชิง

พาณิชย์โดยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

เพื่อรองรับการเปิดตลาดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economics) อันจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้

ปานกลาง (middle-income trap) ในอนาคตอันใกล้

17.4 โครงการพฒันาศักยภาพด้านการบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อมของเขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวัน-เซโน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเขต 

เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดยจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลน�้าเสีย

และของเสียโรงงานอุตสาหกรรม (รุ่นท่ี 2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ความร่วมมือด้าน

การจดัการปัญหาทางด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และพฒันาศักยภาพให้กบับคุลากรของเขตเศรษฐกจิพเิศษ

สะหวัน-เซโนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ส�านักงานเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสะหวัน-เซโน (Savan-SENO Special Economic Zone Authority) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) 

17.5 วิทยาลัยปกครองท้องถิน่ เป็นผูแ้ทนจงัหวัดขอนแก่นเสนอแผนพฒันาเมืองคาร์บอนต�า่ ณ กรงุลมิา สาธารณรฐัเปรู

 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นให้เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า ภายใต้

โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja  

กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยน�าเสนอข้อมูลนโยบายและเป้าหมายในการลดคาร์บอนของเทศบาล และการด�าเนินงาน

ด้านเมืองคาร์บอนต�่าของเทศบาลที่ผ่านมา เช่น การติดตั้ง Solar rooftop ณ อาคารตลาดสดเทศบาล สถานีสูบน�้าเสีย

บึงทุ่งสร้าง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคารและไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดชนิด LED การศึกษาและก่อสร้าง โครงการ

รถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการ

ศึกษา เช่น ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562

  Khon Kaen University  117



ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

 จำ�นวนหลักสูตรที่เปิดสอน (ส�ข�วิช�) 344 331 328

ปริญญาตรี 100 (29.07) 95 (28.70%) 89 (27.13%)

ปริญญาโท 138 (40.12%) 134 (40.48%) 135 (41.16%)

ปริญญาเอก 88 (25.58%) 84 (25.38%) 86 (26.22%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 (0.58%) 1 (0.30%) 1 (0.30%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 (4.65%) 17 (5.14%) 17 (5.18%)

หลักสูตรเปิดใหม่ (ส�ข�วิช�) 13 9 8

ปริญญาตรี 7 2 1

ปริญญาโท 3 5 3

ปริญญาเอก 3 1 4

หลักสูตรที่ขอยกเลิก/ปิด (ส�ข�วิช�) 1 11 ไม่มี

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ (ส�ข�วิช�) 196 75 33

ปริญญาตรี 53 15 14

ปริญญาโท 73 41 12

ปริญญาเอก 54 18 7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 15 1 - 

จำ�นวนนักศึกษ�ทั้งหมด (คน) 38,258 38,206 37,761

ปริญญาตรี 31,358 31,811 31,830

ปริญญาโท 4,891 4,245 3,922

ปริญญาเอก 1,720 1,712 1,697

     ประกาศนียบัตรบัณฑิต  - 4 - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 289 434 312

จำ�นวนนักศึกษ�ใหม่ (คน) 9,834 9,165 9,614

ปริญญาตรี 8,416 7,767 8,223

ปริญญาโท 1,018 1,002 1,008

ปริญญาเอก 249 238 227

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 151 158 156

จำ�นวนนักศึกษ�ต่�งช�ติ (คน) 641 680 711

ปริญญาตรี 258 305 287

ปริญญาโท 278 241 263

5
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ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

   ปริญญาเอก 104 132 160

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 2 1

จ�านวนสัญชาติของนักศึกษาต่างชาติ 38 ประเทศ 37 ประเทศ 36 ประเทศ

จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่าง

ประเทศ (Inbound)

413 934 (ป.ตรี 746 คน 

ป.บัณฑิต 188 คน)

765 (ป.ตรี 586 

ป.บัณฑิต 179)

จ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่าง

ประเทศ (Outbound)

474 725 (ป.ตรี 583 คน 

ป.บัณฑิต 142 คน)

393 (ป.ตรี 338 

ป.บัณฑิต 55)

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� (คน) ปีก�รศึกษ� 2559 ปีก�รศึกษ� 2560 ปีก�รศึกษ� 2561
ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งหมด 7,608 7,692 7,738

ปริญญาตรี 5,622 (73.90%) 5,986 (77.82%) 6,332 (81.83%)

ปริญญาโท 1,546 (20.32%) 1,301 (16.91%) 1,009 (13.04%)

ปริญญาเอก 298 (3.92%) 266 (3.46%) 247 (3.19%)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 (0.05%) 4 (0.05%)  

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 136 (1.79%) 133 (1.73%) 149 (1.93%)

ต�่ากว่าปริญญาตรี 2 (0.03%) 2 (0.03%) 1 (0.01%)
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อ 

จ�านวนอาจารย์ประจ�า (ปีการศึกษา 

2560,2561)         

34,267 : 2,113

= 16.22 : 1

33,738 : 2,119

= 15.92 : 1
n/a

ภ�วะก�รมีง�นทำ�ของบัณฑิต 

(รุ่นปีการศึกษา 2558,2559,2560)                     

รุ่น 49 ปีก�รศึกษ� 

58 (5,199 คน)

รุ่น 50 ปีก�รศึกษ� 

59 (5305 คน)

รุน่ 51 ปีก�รศกึษ� 60

มีงานท�า (คน) 4,033 (77.57%) 4,030 (75.97%) 4,228 (73.63%)
ยังไม่มีงานท�า (คน) 731 (14.06%) 933 (17.59%) 1,127 (19.63%)
ศึกษาต่อ (คน) 435 (8.37%) 342 (6.45%) 387 (6.74%)

ภูมิภ�คที่บัณฑิตมีง�นทำ� รุน่ 49 ปีก�รศกึษ� 58 รุน่ 50 ปีก�รศกึษ� 59 รุน่ 51 ปีก�รศกึษ� 60

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28.91% 27.82% 32.24%
ภาคกลาง 4.45% 2.75% 3.37%

ภาคเหนือ 0.84% 0.81% 0.92%

ภาคใต้ 2.01% 1.78% 1.74%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56.88% 58.01% 54.93%

ภาคตะวันออก 5.55% 8.08% 5.18%

ภาคตะวันตก 0.67% 0.47% 0.56%

ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)
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ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ต่างประเทศ 0.69% 0.28% 1.07%

สดัส่วนของอ�จ�รย์ประจำ�ทีมี่วฒุกิ�รศกึษ�

ระดับปริญญ�เอก ปริญญ�โท ปริญญ�ตร ี

7.0 : 2.6 : 0.4 7.0 : 2.5 : 0.3 7.5 : 2.3 : 0.2

สดัส่วน ต�มตำ�แหน่ง ศ. รศ. ผศ. และ อ. 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 0.2 : 1.8 : 3.7 : 4.2 0.3 : 2.0 : 3.9 : 3.8

จำ�นวนอ�จ�รย์ช�วต่�งช�ติ 

(ไม่รวม รร.ส�ธิต)

52 48  60

จำ�นวนบุคล�กรทั้งหมด 11,510 11,188 11,382

สายผูส้อน (รวม รร. สาธติและศูนย์ออทสิติก) 2,327 2,271 2,299

สายผู้สอน (ไม่รวม รร. สาธิตและศูนย์

ออทิสติก)

2,021 1,956 2,004

สายผูส้อนสงักดั รร. สาธิตและศนูย์ออทสิตกิ 306 315 295
ส�ยสนับสนุน 9,183 8,917 9,083 
จำ�แนกต�มประเภทบุคล�กร 11,510 11,188 11,382

สายผู้สอน 2,327 2,271 2,299
สายสนับสนุน 9,183 8,917 9,083

ข้�ร�ชก�รทั้งหมด 479 416 395
สายผู้สอน 367 313 305
สายสนับสนุน 112 103 90

พนักง�นมห�วิทย�ลัย 6,970 7,160 7,506
สายผู้สอน 1,667 1,659 1,721
สายสนับสนุน 5,303 5,501 5,785

พนักง�นหน่วยง�นในกำ�กับ 378 370 391

สายผู้สอน 98 107 105
สายสนับสนุน 280 263 286

พนักง�นร�ชก�ร 298 2 1
สายสนับสนุน 298 2 1

ลูกจ้�งของมห�วิทย�ลัย 2,978 2,867 2,806
สายผู้สอน 195 192 168
สายสนับสนุน 2,783 2,675 2,638

ลูกจ้�งประจำ� 407 373 283

สายสนับสนุน 407 373 283

บุคล�กรส�ยวิช�ก�ร จำ�แนกต�มระดับ

ก�รศึกษ� (ไม่รวม รร. ส�ธิต)

2,021 1,956 2,004

ปริญญาเอก 1,421 1,416 1,503

ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)
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ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

ปริญญาโท 522 489 458
ปริญญาตรี 78 51 43

บุคล�กรส�ยวชิ�ก�ร จำ�แนกต�ม

ตำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร (ไม่รวม รร. ส�ธติ)

2,021 1,956 2,004

ศาสตราจารย์ 64 46 62

รองศาสตราจารย์ 416 356 410

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 727 732 773

อาจารย์ 814 822 759
ผลง�นวิจยัทีตี่พมิพ์เผยแพร่ทัง้หมด (เรือ่ง) 1,707 1,896 1,588

ระดับชาติ 420 366 181

ระดับนานาชาติ 1,287 1,530 1,407
จำ�นวนบทคว�มวิจัยที่ได้รับก�รอ้�งอิง 

(Citation) ในฐ�นข้อมลูระดบัน�น�ช�ติ

2,139 2,405 1,903

  ฐานข้อมูล Scopus 964 1,017 692

  ฐานข้อมูล ISI 1,175 1,388 1,211

จำ�นวนผลง�นวิจัยและง�นสร้�งสรรค์ที่

ได้รับก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�ง

ปัญญ� (ที่ได้รับก�รออกเลขที่) 

296 248 247

อนุสิทธิบัตร (ผลงาน) 28 41 31

ลิขสิทธิ์ (ผลงาน) 173 129 175
สิทธิบัตร 84 78 25
พันธุ์พืชใหม่ 11  16

งบประม�ณทั้งหมด (บ�ท) 15,635,172,370 17,880,947,650 18,514,608,500

งบประมาณเงินแผ่นดิน 5,263,220,000 5,863,774,800 6,008,032,200

งบประมาณเงินรายได้ 10,371,952,370 12,017,172,850 12,506,576,300
ผลก�รจัดอันดับมห�วิทย�ลัย

QS WORLD UINVERSITY RANKINGS    

ระดับโลก 801-1,000 801-1,000 801-1000

ระดับเอเชีย 165 178 148
Times Higher Education RANKINGS   

ระดับโลก 801+ 801-1,000 1001
ระดับเอเชีย 201-250 251-300 251-300

ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)
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ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร  ประจ�าปี 2562

ประเทศ จ�านวน ประเทศ จ�านวน

Australia 15 Lithuania 1

Austria 1 Malaysia 4
Belgium 1 Mexico 2
Bhutan 1 Morocco 1
Brazil 1 Myanmar [Burma] 7
Bulgaria 1 Nepal 1
Cambodia 6 New Zealand 5
Canada 4 Norway 1
Chile 1 Peru 1
China 35 Philippines 4
Czech Republic 1 Poland 1
Denmark 1 Portugal 1
Finland 1 Singapore 3
France 3 South Africa 1
Germany 10 South Korea 8
Hong Kong SAR China 1 Spain 2
India 2 Sweden 1
Indonesia 82 Switzerland 2
Ireland 2 Taiwan 21
Italy 3 Thailand 9
Japan 81 United Kingdom 8
Laos 20 United States 28
Latvia 1 Vietnam 22

รวมทั้งหมด 408
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา  ธรรมโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดท�า

 นายภัทรศักดิ์  ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์

 นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ์ หัวหน้างานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์

 นางสาวสดใส  พิมพ์ทองงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ 

 นางสาวอภัยวรรณ  ด�าข�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ 

 นางสาวอรทัย  ลุลงยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

แหล่งข้อมูล 

 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร จากกองทรัพยากรบุคคล

 รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากกองบริหารงานวิจัย

 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จากคณะ ศูนย์ สถาบัน ส�านัก

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2562

  Khon Kaen University  123
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