


““การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง 
เพราะท�าใหการศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส�าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ 

ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดี แก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน
 ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความส�าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จึงเป็นความส�าเร็จที่ทุกคนจะยินดียิ่ง””

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ
 ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510
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สารจากอธิการบดี 
 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนา	ส่งเสริม	และผลักดันภารกิจส�าคัญหลายด้าน 	จนสามารถ
สร้างผลงานและความเจริญเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้เป็น	

“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก”	กอปรกับด้วยการบริหารจัดการองค์กรภายใต้	 4	 เสาหลัก	คือ	

1.	Green	and	smart	campus	:	เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่ค�านึงถึงผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม	2.	Excellence	academy	:	เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ	3.	Culture	

and	care	community	 :	 เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน	รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	

4.	Creative	economy	and	society	:	เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเชิงสร้างสรรค์	ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลการด�าเนินงาน

ที่โดดเด่นในปีงบประมาณนี้	

	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	มผีลงานส�าคญั	อาท	ิการพฒันาหลกัสตูรใหม่ทีเ่ป็นความต้องการ

ของประเทศ	การน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ	

E-Learning	เพื่อผลผลิตที่เป็น	Smart	Teacher	และ	Smart	Learning	และการพัฒนาห้องเรียน	Smart	

Classroom	มีการน�าผลงานวิจัยใช้แก้ปัญหาในชุมชนและสังคม	 เช่น	 โครงการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี	 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์	 โครงการแก้ปัญหาความยากจน

และมีการน�าผลงานวิจยัท่ีสร้างนวตักรรมน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	ประเทศ	เช่น	โครงการโรงงาน

ต้นแบบผลติวสัดสุ�าหรบัท�าขัว้ไฟฟ้าในแบตเตอรีช่นดิลเิทยีมไอออนระดบัเซลล์	โครงการวจิยัพัฒนายางนา	

โครงการวิจัยเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	นอกจากนี้	 ยังมีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์	ทัศนียภาพ	ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	พัฒนาวิทยาเขตหนองคาย

เพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศอนุภาคลุ่มน�้าโขง	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ	และจัดกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาภายใต้โครงการ	“Creative	Thinking	Contest”	เป็นต้น

	 ในนามของผู้บริหาร	 บุคลากร	และนักศึกษาทุกคน	ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน	และ

หน่วยงานทกุภาคส่วนทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาและสนับสนุนภารกิจของมหาวทิยาลยัขอนแก่นด้วยดีเสมอมา 

เราชาวมหาวทิยาลยัขอนแก่นจะมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบัิตงิานในหน้าท่ีเพ่ือก้าวสู่การเจริญเติบโตของมหาวทิยาลัย

ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

	 รองศาสตราจารย์กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	

	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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ประวัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัย 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ริเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช	

2484	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

อานันทมหิดล	 โดยมีรัฐบาลจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	 

เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้มีนโยบายและโครงการที่จะขยาย

การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค	 โดยจะจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี	 แต่ในระหว่างน้ัน	 

ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพาซ่ึงรัฐบาลจ�าเป็นต้องตัดสินใจ

เข้าร่วมกับญี่ปุ ่นต่อสู ้กับพันธมิตร	 จึงท�าให้การจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุติลง	

	 จนกระทั่งในปีพุทธศักราช	2503	รัฐบาลซึ่งมี

จอมพลสฤษดิ์ 	 ธนะรัชต ์ 	 เป ็นนายกรัฐมนตรี ได ้มี 

การทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่ง	และใน

ปีพุทธศักราช	2505	จึงได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษา

ชัน้สงูด้านวศิวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึน้ทีจ่งัหวดั

ขอนแก่น	และเสนอชื่อสถาบันแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า	

Khonkaen	Institute	of	Technology	มีชื่อย่อว่า	K.I.T.
	 ในปีพุทธศักราช	2506	รัฐบาลได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่	จัดร่าง

หลักสูตร	ตลอดจนการติดต่อช่วยเหลือจากต่างประเทศและก�าหนดชื่อเป็น	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

และเลือกบ้านสีฐาน	ต�าบลในเมือง	 เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย	 มีเนื้อที่	 5,500	 ไร่	ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น	4	กิโลเมตร 

ในปีพุทธศักราช	2507	ได้จัดตั้งส�านักงานมหาวิทยาลัยขึ้นที่กรุงเทพมหานคร	โดยรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา	2507	

จ�านวนทั้งสิ้น	 107	คน	แยกเป็นคณะเกษตรศาสตร์	 จ�านวน	49	คน	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จ�านวน	58	คน 

	โดยฝากเรยีนท่ีคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์	มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์	(มหาวิทยาลยัมหดิลในปัจจบัุน)	ในปีพทุธศกัราช	

2508	คณะรัฐมนตรีมีมติให้	 เปลี่ยนชื่อ	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และในปี

พุทธศักราช	2509	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	25	มกราคม	2509	ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย	 ในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายนักศึกษา 

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานที่ปัจจุบัน

รายงานประจ ำาป ี  2560 

 Annual Report  20176



ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ. 2547-2557) 
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ทศวรรษที่หก (พ.ศ. 2557-2566) 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ	50	ปี	ของการก่อตั้งภายใต้

ค�าขวัญ	“50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม”	พร้อมทั้งเป็นช่วงของ 

การก้าวย่างทีจ่ะเติบโตไปเป็นมหาวิทยาลยัวิจัยช้ันน�าของโลก	มผีลงานวิจัย

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงข้ึน	ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้

ด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญหลายโครงการในด้านการพัฒนาประเทศ

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2507-2516) 

	 ทศวรรษของการก่อตั้ง	 ในยุคเร่ิมก่อต้ังมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ปี	พ.ศ.	 2507	 มีการจัดการเรียนการสอน	3	คณะ 

คือ	คณะเกษตรศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์-

อักษรศาสตร์	ท�าหน้าที่สอนในรายวิชาพื้นฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2517-2526) 

	 ทศวรรษของการขยายตัวในช ่วงทศวรรษท่ีสอง

มหาวทิยาลัยขอนแก่นมกีารขยายการศกึษา	ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2527-2536)   

 ทศวรรษของการขยายตัวต่อเนื่อง	 ในตอนต้นของช่วง

ทศวรรษท่ีสามนี	้มหาวทิยาลยัขอนแก่นมกีารจดัตัง้คณะ/หน่วยงาน

ทศวรรษที่สี่ (ปี พ.ศ. 2537-2546) :   

 มหาวทิยาลยัทีส่มบรูณ์แบบ	(Comprehensive	University) 

ในทศวรรษนีน้บัว่ามหาวทิยาลยัขอนแก่นมคีณะและสาขาวชิาต่างๆ	

ที่ค่อนข้างครอบคลุมและจัดว่าเป็น	Comprehensive	University	 

ที่ส�าคัญของภูมิภาค

พฒันาการ

ยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัว
ของมหาวิทยาลัย

ยุคแห่งการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย

ยุคแห่งการก้าวย่างสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการการวิจัยและ

มหาวทิยาลยัชัน้น�าของภมูภิาคอาเซยีน 

ยุคที่
01

ยุคที่
02

ยุคที่
03

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ

มหาวิทยาลัยแห่งแรก

และชั้นน�าของภูมิภาคของประเทศ

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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ตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

	 การจัดท�าตราสัญลักษณ์	 ริเริ่มจากพระยาอนุมานราชธน	 (ยง	 เสถียรโกเศศ)	มอบนายพินิจ	สุวรรณะบุณย์	

เป็นผูย้กร่าง	โดยท่านก�าหนดให้แนวคดิเป็นรปูพระธาตพุนม	ซึง่เป็นปชูนยีสถานทีส่�าคัญ	และศักด์ิสิทธิข์องภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

รายงานประจ ําป ี  2560 

 Annual Report  20178



คือ สีดินแดง 

	 อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะและภูมินามของพื้นที่	 ซ่ึงเป็น

เนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือท่ีเรียกว่า	“มอดินแดง”	 เป็นชื่อเรียกพื้นที่เนิน

ด้านทศิเหนอืของตวัเมอืงขอนแก่น	บรเิวณถนนมติรภาพประมาณ	4-5	กโิลเมตร	

ไปทางจังหวัดอุดรธานี	ซึ่งดินบริเวณนี้เป็นดินชุดยโสธรมีสีสดแดงแบบสีสนิม	

เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น	มาตั้งที่นี่จึงเลือกเอาสีดินแดงของมอดินแดงเป็นสี

ประจ�ามหาวิทยาลัย	แต่ก่อนน้ันในยามท่ีจะอธิบายว่าสีดินแดงคืออย่างไร	

มักเปรียบเทียบกับสีอิฐมอญ	จึงมีการเรียกสีดินแดงว่า	“สีอิฐ”	ควบคู่กันมา	

โดยในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ	พ.ศ.	2544	

ระบุว่าสีประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	สีดินแดง

คือ ดอกกาลพฤกษ 

	 เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	ทรงปลูกพระราชทาน	 เม่ือครั้งเสด็จพระราชด�าเนิน

ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย	 เม่ือวันท่ี	 20	 ธันวาคม	พุทธศักราช	2510	

ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นไม้ทีม่ชีือ่ทางวทิยาศาสตร์ว่า	Cassia bakeriana Craib 

ลักษณะเป็นต ้นไม ้ขนาดย่อม	 พุ ่มใบแบนกว้าง	 ดอกสีชมพู	 เมื่อโรย

จะกลายเป็น	สีขาว	ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

 สี ประจํามหาวิทยาลัย 

ดอกไม ประจํามหาวิทยาลัย

“

“

”

”
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  ปณิธานและปรัชญา

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นศูนย์รวมทางความคิด	สติปัญญาของสังคม	และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดม่ันในความเป็นเลิศทางวิชาการ	มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน		

เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการวางรากฐาน

ให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ	การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

	 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย	 วิทยา	จริยา	และปัญญา	อันที่จะสามารถประยุกต์

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ	และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

 วสิัยทัศน “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก”

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ	ตลอดจนมี

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ	1	ใน	80	ของเอเชีย	1	ใน	400	ของโลก	เมื่อพิจารณาจากผลงานทางด้าน

การผลติบณัฑติ	คณุภาพงานวจิยั	ความเป็นนานาชาต	ิและความมชีือ่เสียงของมหาวิทยาลัย	จากการจดัอันดบัจากองค์กร

ประเมินคณุภาพทัง้ภายในประเทศและนานาชาต	ิรวมถงึการพฒันาตนเองให้เป็นมหาวทิยาลยัแห่งการเรยีนรู	้มหาวิทยาลยั

วิจัยชั้นน�า	มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี	มหาวิทยาลัยคุณภาพ	และมหาวิทยาลัยของชุมชน

 พนัธกิจ

	 การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

ป
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 คา่นิยม

	 1.	รับผิดชอบต่อสังคม	(Social	Devotion)

	 2.	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	Learning)

	 3.	การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง	 (Management	by	Fact)

	 4.	ให้ความส�าคัญกบัผูเ้รียน	ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Customer	&	Stakeholder	Focus)

	 5.	มุ่งเน้นนวัตกรรม	(Innovation	Focus)

 วฒันธรรมองคกร

	 1.	มีความตื่นตัว	กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง	ยึดมั่นในกฎหมาย	ระเบียบ	และธรรมาภิบาล	

	 2.	ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	ประนีประนอม	และมีการยอมรับความคิดเห็น

	 3.	มคีวามคดิสร้างสรรค์ในการท�างาน	ศรัทธา	จงรกัภักดต่ีอองค์กร	ขยนัอดทน	ท�างานเป็นทมี	และมจีติใจบรกิาร	

	 4.	 เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้	และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

	 เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงอัตลักษณ์หรือความโดดเด่น

ของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงก�าหนดตราสัญลักษณ์

ในการสือ่สารอตัลกัษณ์	ท่ีผ่านมุมมองของนักศกึษา	บคุลากร	ศษิย์เก่า 

และผู้เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ความใส่ใจ	ห่วงใยต่อสังคม	ภาพเส้นใยใบไม้	แสดงถึงความห่วงใย	

ใส่ใจ	แบ่งปนน�้าใจให้สังคม	และสิ่งแวดล้อม

การเชื่อมโยงองค์ความรู้	ภาพลายขิดอีสาน	แสดงถึงการเชื่อมโยง	

ส่งผ่านองค์ความรู้	เพื่อแก้ปญหา	และพัฒนาสังคม

การท�างานอย่างสร้างสรรค์	ภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์	แสงแห่ง

ปญญาในการสร้างสรรค์บัณฑิต	งานวิจัย	และงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	ภาพลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน	

เป็นภาพคน	ซึ่งสื่อถึงความสุขของนักเรียน	นักศึกษา	บุคลากร	

ประชาชนในภูมิภาค	และประชาคมโลก	

 ตราอัตลักษณ 

Caring

Connecting 

Creating

Happiness
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายคุรุจิต		นาครทรรพ

นายเฉลิมชัย		วงษ์นาคเพ็ชร์

นายชูเกียรติ	 	รัตนชัยชาญ

นายทวีศักดิ์	 	กออนันตกูล

นายปราโมทย์	 	วิทยาสุข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร		เทวกุล

นายวนัส		แต้ไพสิฐพงษ์

นายวิชัย	ธัญญพาณิชย์

นายวิชัย		บุญแสง

รศ.วีระพงษ์	แพสุวรรณ

ศ.เกียรติคุณ	ศาสตรี	 เสาวคนธ์

ศ.สมชาติ	โสภณรณฤทธิ์

นายสุนทร		อรุณานนท์ชัย

นายสุรพล		เพชรวรา

นายณรงค์ชัย		อัครเศรณี

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายเตช	บุนนาค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายพงษ์ศักดิ์	 	ปรีชาวิทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายสมศักดิ์	 	แต้เจริญวิริยะกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.รชัพล	สนัตวิรากร	 ศ.บวรศิลป์	 เชาวน์ชื่น	 รศ.เจนจริา	เรอืงชยจตพุร

นางกาญจนศรี	สิงห์ภู่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัย
ที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจ�า	

ผศ.เด่นพงษ์	สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และสื่อสารองค์กร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสุภารัตน์	มูลศรี
ผู้ช่วยเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

รศ.สมหมาย		ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

และทรัพย์สิน	

รศ.กุลธิดา		ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รศ.ชาญชัย	พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.วนิดา		แก่นอากาศ
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

นายอ�านาจ		พรหมสูตร
ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

ผศ.สุทิน		เวียนวิวัฒน์
ประธานสภา

พนักงานมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต�าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจ�า

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น

  Khon Kaen University  13



กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.สมหมาย		ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน

รศ.ล�าปาง	แม่นมาตย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์

รศ.นวรัตน์	 	วราอัศวปติ	 	เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

ผศ.เด่นพงษ์	สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และสื่อสารองค์กร

รศ.เกรียงไกร	กิจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ลิขิต	อมาตยคง
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ผศ.พนมชัย	วีระยุทธศิลป์
รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสร้างพืน้ฐาน

ศ.ศุภชัย	ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.วิชัย	ณีรัตนพันธุ์
ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย

รศ.เพียรศักดิ์	ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.เกียรติ	แสงอรุณ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

รองอธิการบดี
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ศ.พจน์ชวิทย์	อภินิเวศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

อ.ปาริชาต	บุตรวงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

อ.ศิรประภา	บ�ารุงกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

ผศ.ศิริพงษ์	 เพียศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผศ.อัจฉราวรรณ	โตภาคงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

รศ.นันทรัตน์	โฆมานะสิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.จงรักษ์	หงษ์งาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศ.ธิดารัตน์	บุญมาศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	

ผศ.รัชฎา	ตั้งวงค์ไชย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

นายบัญชา	พระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

ผศ.นรินทร์	จันทร์ศรี
ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์

ผศ.จรูญศักดิ์	พันธวิศิษฎ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา

ผศ.สมพงษ์	สิทธิพรหม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผศ.กฤตภัทร	ถาปาลบุตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

อ.ปิยะวัชร	ฝอยทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการงานก่อสร้าง

อ.ชาติภร	เมืองโคตร	มุงคุณแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
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รศ.มนต์ชัย	ดวงจินดา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ศ.อภิรัฐ	ศิริธราธิวัตร	
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ไมตรี	อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.เสาวมาศ	คุณล้าน	เถื่อนนาดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.สมเกียรติ	ศรีจารนัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ชาญชัย	พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.กุลธิดา	ท้วมสุข
คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

รศ.พัชรี	 เจียรนัยกูร	
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ผศ.สมศักดิ์	พิทักษานุรัตน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.วรานุช	ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ไพบูลย์	ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.พรเทพ	ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี

รศ.ชูชาติ	กมลเลิศ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ชูพงษ์	ทองค�าสมุทร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.เพ็ญศรี	 เจริญวานิช
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รศ.นิยม	วงศ์พงษ์ค�า
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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รศ.กัลปพฤกษ์	ผิวทองงาม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	

ผศ.กิตติบดี	ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.อภิรัตน์	 เพ็ชรศิริ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

รศ.วิรัช	จิ๋วแหยม	
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์และวศิวกรรมศาสตร์	

รศ.รักชนก	แสงภักดีจิต
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.กริช	แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ศ.สุรศักดิ์	วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.วินิต		ชินสุวรรณ
คณบดีวทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ

รศ.ศุภวัฒนากร	วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ศ.ละออศรี	 เสนาะเมือง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รศ.ประพันธ์ศักดิ์	ฉวีราช	
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ผศ.รักพงษ์	 เพชรค�า
ผู้อ�านวยการส�านักบริการวิชาการ	

รศ.วนิดา	แก่นอากาศ	
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

อ.กิตติ์	 เธียรธโนปจัย	
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผู้อำ�นวยก�ร

นางกิตติมา	จันทรสม ส�านักงานอธิการบดี

นายธัญญา	ภักดี กองกลาง

นางสาวสุนิภา	ไสวเงิน กองคลัง

นายสถิตย์	แก้วบุดตา กองการเจ้าหน้าที่

นางเพียงเพ็ญ	ภาคอุทัย กองแผนงาน

นางสุวิมล	ละครชัย	(รักษาการ) กองกิจการนักศึกษา

นายชุมพร	พารา	(รักษาการ) กองสื่อสารองค์กร

นางวิกานดา	พิธรัตน์	 (รักษาการ) ส�านักงานตรวจสอบภายใน

ผศ.เสาวลักษณ์	สุขประเสริฐ ส�านักงานประเมินและประกันคุณภาพ

นายวัชร	พัฒนาวิวัฒนพร	(รักษาการ) กองอาคารและสถานที่

นายสมหวัง	ทองน�า	 (รักษาการ) กองบริหารงานวิจัย

นางสาวเนตรดาว	จ�าเริญดารารัศมี	 (รักษาการ) กองวิเทศสัมพันธ์

นางดารารัตน์	อุ่นค�า	 (รักษาการ) ส�านักงานวิทยาเขตหนองคาย

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นัก สถ�บัน ศูนย์ สังกัดสำ�นักง�นอธิก�รบดี

ผศ.ภาวดี	ภักดี ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.อิศรา	ก้านจักร ส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน

นายบัญชา	พระพล	(รักษาการ) ส�านักวัฒนธรรม

รศ.อ�านวย	ค�าตื้อ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผศ.วรลาภ	แสงวัฒนชัย สถาบันภาษา

ผศ.อุทัยวรรณ	ด่านวิวัฒน์ สถาบันขงจื่อ	 (ผอ.	ฝ่ายไทย)

รศ.หู	หลิน สถาบันขงจื่อ	 (ผอ.	ฝ่ายจีน)

รศ.สมบูรณ์	แสงมณีเดช ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานประจ ำาป ี  2560 
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ผู้อำ�นวยก�ร, หัวหน้�สำ�นักง�น (รักษ�ก�ร)

นายวิศิษฏ์	บุญสุชาติ ส�านักงานการกีฬา

นางสาวรองรัตน์	วิโรจน์เพชร ส�านักงานกฎหมาย

ผศ.พรรณทิพา	ว่องไว ส�านกังานคณะกรรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์

นายราชพร	ปทะวานิช ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

นางสาวไพรัตน์	ขันแก้วกอบศิริ ส�านักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

นายอิศรา	รัตตศิริ ส�านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน

นายเกษม	ภูธรรมะ ส�านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ผศ.สมศักดิ์	พิทักษานุรัตน์ ส�านักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

ศ.สุรศักดิ์	วงศ์รัตนชีวิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน�้าโขง

รศ.รังสรรค์	 เนียมสนิท สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ	

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ไมตรี	อินทร์ประสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน

รศ.อภิรัตน์	 เพ็ชรศิริ	 (รักษาการ) ศูนย์อาเซียนศึกษา

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นัก สถ�บัน ศูนย์ สังกัดสำ�นักง�นอธิก�รบดี

ผศ.เพ็ญประภา	เพชระบูรณิน ส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางจิราภรณ์	 เหลืองไพรินทร์ ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้อำ�นวยก�ร ผู้จัดก�ร หัวหน้� สังกัดส่วนง�นอื่นๆ

รศ.กฤตพา	แสนชัยธร	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เกียรติฟ้า	ตั้งใจจิต ศูนย์สื่อการเรียนรู้

อ.ศิรประภา	บ�ารุงกิจ อาคารขวัญมอ

ศ.ศุภชัย	ปทุมนากูล ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ผศ.เกียรติ	แสงอรุณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าจังหวัดหนองคาย
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การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
การทํางานแบบมีส่วนร่วม

ระบบการบริหารสินทรัพยและองคความรู้
เชิงพาณิชย เพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ระบบบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

บนหลักการของการมีส่วนร่วม

พัฒนาระบบบริหาร
การเปล่ียนแปลงและบริหารความเส่ียง

องคความรู้และนวัตกรรมที่
สามารถเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันและพึ่งพาตนเอง
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การบรหิารจัดการองคก์ร

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

มหาวทิยาลยัวจิยัชั�นนําระดบัโลก

การผลติบัณฑติ การวจัิย
การบรกิารวชิาการ การทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม

พัฒนา ว.หนองคายเป็นประตู
สูอ่นุภูมภิาคลุม่นํ�าโขง

พัฒนาสูก่ารเป็น
มหาวทิยาลัยสเีขยีว

เป็นอทุยานการเรียนรู ้
ตลอดชวีติของสังคม

เป็นองคก์รที�
เป็นเลศิดา้นวจัิย

เป็นองคก์รที�เป็นเลศิ
ดา้นการผลติบณัฑติ

พัฒนามหาวทิยาลัย 
ไปสู่ความเป็นสากล 

เป็นศนูย์กลางการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมฯ 

เป็นองคก์รที�มี
ความห่วงใยตอ่สังคม 

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคข์องภูมภิาค 

Strategic Plans

Missions

Strategic Pillars

Strategic Goals

Vision

สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจัดการ 
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เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus 

พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มีบรรยากาศท่ีรํมรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีดีที่
เกื้อหนุนให๎เกิดการเรียนรู๎การพัฒนานองค์ความรู๎ และการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใช๎เป็นปัจจัยดึงดูดให๎
ผู๎เรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกํน 

เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

เป็นอุทยานการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สร๎างแรงบันดาลใจใน
การที่จะเรียนรู๎และจุดประกายความคิดสร๎างสรรค์ให๎กับ
เยาวชนและสังคม 

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  
ที่เช่ือมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทาง วิธีการ
หารายได๎เพื่อการพึ่งตนเอง 
 

พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

วิทยาเขตหนองคายมีความเข๎มแข็งทั้งด๎านวิชาการ วิจัย 
และบริหารจัดการ พร๎อมที่จะเป็นประตูสูํอนุภูมิภาค         
ลุํมน้ าโขงให๎กับมหาวิทยาลัยขอนแกํน 

 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ผู๎ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู๎ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
เป็นบัณฑิตที่ “พร๎อมท างาน ” อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ในสังคม
อยํางมีความสุข และพร๎อมก๎าวเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 
 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 

ได๎รับการยอมรับ เป็นท่ีรู๎จักในความเป็นเลิศด๎านวิชาการ
และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติ 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร๎างผลกระทบเชิงบวก
ตํอเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ชุมชนและวัฒนธรรม 
 
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

เป็นศูนย์กลางการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป็นผู๎น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช๎ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาคุณคํา และสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและเผยแพรํทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 

เป็นผู๎น าด๎านบริการวิชาการแกํสังคม ด๎วยวัฒนธรรมของ
องค์กรที่กอปรด๎วยความหํวงใยความใสํใจ และการดูแล
ชุมชนและสังคม 
 

เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 
 

เสาหลักที่ 2 Excellence Academy 

เสาหลักที่ 3 Culture and Care 
Community 

เสาหลักที่ 4 Creative Economy and 
Society 

1 2 

3 4
3 

5 6 

8 

7 

10 9 แผนภาพ	โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	2559	-	2562

เปนศูนยกลาง

การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม

รายงานประจ ําป ี  2560 
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เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus 

พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มีบรรยากาศท่ีรํมรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีดีที่
เกื้อหนุนให๎เกิดการเรียนรู๎การพัฒนานองค์ความรู๎ และการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใช๎เป็นปัจจัยดึงดูดให๎
ผู๎เรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกํน 

เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

เป็นอุทยานการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สร๎างแรงบันดาลใจใน
การที่จะเรียนรู๎และจุดประกายความคิดสร๎างสรรค์ให๎กับ
เยาวชนและสังคม 

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  
ที่เช่ือมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทาง วิธีการ
หารายได๎เพื่อการพึ่งตนเอง 
 

พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

วิทยาเขตหนองคายมีความเข๎มแข็งทั้งด๎านวิชาการ วิจัย 
และบริหารจัดการ พร๎อมที่จะเป็นประตูสูํอนุภูมิภาค         
ลุํมน้ าโขงให๎กับมหาวิทยาลัยขอนแกํน 

 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ผู๎ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู๎ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
เป็นบัณฑิตที่ “พร๎อมท างาน ” อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ในสังคม
อยํางมีความสุข และพร๎อมก๎าวเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 
 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 

ได๎รับการยอมรับ เป็นท่ีรู๎จักในความเป็นเลิศด๎านวิชาการ
และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติ 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร๎างผลกระทบเชิงบวก
ตํอเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ชุมชนและวัฒนธรรม 
 
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

เป็นศูนย์กลางการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป็นผู๎น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช๎ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาคุณคํา และสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและเผยแพรํทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 

เป็นผู๎น าด๎านบริการวิชาการแกํสังคม ด๎วยวัฒนธรรมของ
องค์กรที่กอปรด๎วยความหํวงใยความใสํใจ และการดูแล
ชุมชนและสังคม 
 

เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค 
 

เสาหลักที่ 2 Excellence Academy 

เสาหลักที่ 3 Culture and Care 
Community 

เสาหลักที่ 4 Creative Economy and 
Society 

1 2 

3 4
3 

5 6 

8 

7 

10 9 

พฒันาวทิยาเขตหนองคายเปนประตสููอ่นภุมูภิาคลุม่น�า้โขง

Society

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562

องค์ความรู้	และการ

	ความใส่ใจ	และการดูแล
ุ

	 มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน	 เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนานองค์ความรู้	 และ
การท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ	และสามารถใช้เป็นปัจจยัดงึดดู
ให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 เป็นผูน้�าในการอนรุกัษ์และประยกุต์ใช้ศลิปะและวฒันธรรมไทย
เพื่อรักษาคุณค่า	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

	 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจ
ในการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละจดุประกายความคดิสร้างสรรค์ให้กบั
เยาวชนและสังคม

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น

  Khon Kaen University  23



ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลเชิดชูเกียรติ

02



ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
นายวิรัช ชินวินิจกุล

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาธรณีวิทยา
นายวราวุธ สุธีธร

ปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
สาขาวิชาการพยาบาล

รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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รางวัลพระธาตุพนมทองค�า

รางวัลเชิดชูเกียรติ

1. นายตวง อันทะไชย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศรีมอดินแดง

นายสนิท พรหมวงษ์ 

ประเภทบุคลากรสนับสนุน
นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ 

 2. มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ

      รางวัลศรีมอดินแดง

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์

ประเภทบุคลากร ต�าแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี

นายปริญญา ขินหนองจอก
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ 

รายงานประจ ำาป ี  2560 
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รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

	 รองศาสตราจารย์ศรัญญา	พรหมโคตร์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี	

คณะเทคโนโลยี	ได้รับมอบโล่	รางวัลไทย	รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต	รางวัล	“ความดี

ตอบแทนคุณแผ่นดิน”	ประจ�าปี	พุทธศักราช	2560	BEST	PRACTICE	AWARDS	2017	

จากพลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	องคมนตรี	 เมื่อวันที่	29	กันยายน	2560	ณ	หอประชุมกองทัพ

อากาศ	กรงุเทพฯ	จดัโดยโครงการหนึง่ล้านกล้าความดตีอบแทนคณุแผ่นดิน	มลูนธิเิพ่ือสงัคมไทย

ซ่ึงรางวัลน้ีพิจารณาจากความสามารถท่ี	 รองศาสตราจารย์ศรัญญา	พรหมโคตร์	น�าความรู้

ไปปฏิบัติจริง	มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จ	ประพฤติตนอยู่ในกรอบ

คุณงามความดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	และได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม	สังคมและประเทศชาต ิ

พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ	

รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจ�าปี 2560

	 ศาสตราจารย์ละออศรี	 เสนาะเมือง	คณบดีวิทยาลัยนานานาชาติ	 ได้รับคัดเลือก

ให้ได้รบัรางวลันักวทิยาศาสตร์อาวโุส	ประจ�าปี	2560	จากสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชปูถมัภ์	โดยจะเข้ารบัพระราชทานโล่รางวลัจาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ในวันที่	17	ตุลาคม	2560	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝรั่งเศสประกาศเกียรติมอบ 

“เครื่องอิสริยาภรณ์ ตระกูล Palmes Acadmiques”

	 รองศาสตราจารย์กติตชิยั	ไตรรตันศริชิยั	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้รบัมอบเครือ่งอสิรยิาภรณ์	ตระกูล	

Palmes	Acadmiques	 (ด้านการศึกษา)	จากนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส	 โดยอาศัยอ�านาจตามกฤษฎีกา

ฉบบั	วนัที	่3	สงิหาคม	2560	ทัง้นี	้อสิรยิาภรณ์	ตระกลู	Palmes	Acadmiques	จะมอบให้แก่ผูท้รงคุณค่าด้านการศกึษา

และให้การสนบัสนนุวฒันธรรมฝรัง่เศส	แสดงถงึความทุม่เทของอธกิารบดี	ทีมุ่ง่ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างไทยกบัฝรัง่เศส	

ส่งผลให้มีการจัดตั้งโครงการมากมายระหว่างไทยกับฝร่ังเศส	ตลอดจนเอื้ออ�านวยให้นักศึกษาและนักวิจัยชาวไทยและ

ฝรั่งเศสร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ด้วยความมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์	

รางวัลผู้บริหารและบุคลากร
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รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 รองศาสตราจารย์.นพ.สมศกัดิ	์เทยีมเก่า	ภาควชิาอายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ 

มีผลงานบริการสังคมที่มีคุณค่าต่อชีวิตของผู้คนมากมาย	Stroke	Fast	Track	หรือ

ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	 ได้รับมอบโล่เกียรติยศ	 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ประจ�าปี	2560	จาก	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	 เสถียรไทย	อดีตรองนายก

รัฐมนตรี	 ในโครงการประชุมวิชาการ	ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 วันท่ี	 24	พฤศจิกายน	2560	ณ	 ท่ีโรงแรมเจริญธานี	

ปริ๊นเซส	จังหวัดขอนแก่น	

	 งานวิจัย	Stroke	Fast	Track	หรือทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	ได้พัฒนา

ต่อยอดเป็น	Application	FAST	TRACK	โดยแอปพลิเคชันน้ีได้เช่ือมโยงกับระบบ

บรกิารแพทย์ฉกุเฉนิ	1669	เพือ่ให้ผูป่้วยโรคนีส้ามารถเรยีกรถพยาบาลได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและระบุต�าแหน่งของผู้เรียกได้	ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคน้ีที่มักเกิดกับ

ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่เพียงล�าพัง	จึงถือเป็นการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง	

(อัมพาต)	 ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด	 โรงพยาบาลชุมชนทั่วภาคอีสาน	 รวมถึง

โรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศ	และเป็นผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ใช้ได้จริง	

ลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ได้มาก

รางวัล “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน”

	 รองศาสตราจารย์ไมตรี	 อินทร์ประสิทธิ์	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

ได้รับการประกาศเกยีรตคุิณ	การเป็นอาจารย์ต้นแบบในการพฒันาการเรียนการสอน

ด้าน	Open	Approach	in	Teaching	Mathematics	จากสมาคมเครือข่ายพัฒนา

วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	ซึ่งได้พัฒนาการสอน

ด้วยวิธีการแบบเปิด	 (Open	Approach)	 โดยบูรณาการเข้ากับการศึกษา	ชั้นเรียน	

(Lesson	Study)	มาตั้งแต่ปี	 2545	 ในการประชุมวิชาการประจ�าปี	 ครั้งที่	 12	

ประจ�าปี	2560	สมาคมเครอืข่ายการพฒันาวชิาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศึกษา

แห่งประเทศไทย	(ควอท)	เรื่อง	การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการ

ขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0	“Driving	Thailand	4.0	and	Higher	Education	

Teaching	and	Learning	Development”	ระหว่างวันที่	30-31	มีนาคม	2560	

ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพมหานคร

รางวัลวัฒนคุณาธร”

	 นายบัญชา	พระพล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้รบัรางวลั	“วฒันคณุาธร”	รางวัลเชดิชเูกียรตผิูท้�าคณุประโยชน์

ต่อกระทรวงวัฒนธรรม	ประจ�าปี	2560	 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์	 เผยแพร่	

สร้างสรรค์	และส่งเสริมงานศิลปะ	ศาสนาและวัฒนธรรม	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันศุกร์	ที่	29	กันยายน	2560	

รายงานประจ ําป ี  2560 
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รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

	 รองศาสตราจารย์สุนิสา	 ชายเกลี้ยง	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 ได้รับรางวัล	

Young	Professional	Award	ด้าน	Occupational	Cancer	Research	และได้รับ

ทุนจาก	MEDICHEM	Board	 (Occupational	Health	 in	 the	 Industry)	 ให้ไป

น�าเสนอผลงานด้าน	Occupational	Health	and	Safety	in	Thailand	ในการประชมุ	

The	45th	International	MEDICHEM	Congress	2017	:	Occupational	Carcinogen 

ณ	กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	ระหว่างวันที่	13-15	กันยายน	2560	

รางวัลชนะเลิศการน�าเสนอผลงาน 
ในงานประชุมวิชาการดินและปุยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

	 ศาสตราจารย์ชุลีมาศ	 บุญไทย	อิวาย	 เข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและ

ปุยแห่งชาติ	ครั้งที่	5	ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ	

อิทธิพลของดินเค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง	อัตราการตาย	การเจริญเติบโต	และ

การขยายพันธุ์ของไส้เดือนดิน	สายพันธุ์	Eisenia	foetida	และ	Drawida	beddardi 

เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่ดินปนเปื้อนมลพิษและดินปัญหา	ระหว่างวันที่	

1	-	2	สงิหาคม	2560	ณ	โรงแรมเซน็ทรา	บาย	เซน็ทารา	ศนูย์ราชการและคอนเวนชนั

เซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	โดยกรมพัฒนาที่ดิน	สมาคมดินและปุยแห่งประเทศไทย	และ

สมาคมอนุรักษ์ดินและน�้าแห่งประเทศไทย	

รางวัล Outstanding International Surveyor 
ประเทศอินเดีย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	ปรศุพัฒนา	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเภสัชเวท

และพิษวิทยา	 ได้รบัรางวลั	Outstanding	 International	Surveyor	จาก	surveyor	

ทัง้หมด	129	ท่าน	 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

“The	17th	FERCAP	 International	Conference	 (FERCAP	2017)”	จัดขึ้น

ในระหว่างวันที่	20	–	22	พฤศจิกายน	2560	ณ	เมืองนิวเดลี	ประเทศอินเดีย

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่อออนไลน์

	 นายชุมพร	พารา	ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	รับโล่รางวัล

สือ่มวลชนดเีด่นสาขาสือ่ออนไลน์จาก	นายพงษ์ศกัดิ	์ปรชีาวทิย์	ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัขอนแก่น	ในงานประกาศเกยีรตสิือ่มวลชนดเีด่น	เนือ่งในวนัสถาปนา

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นครบรอบปีที่	 19	ณ	ห้องมงกุฎเพชร	

โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น
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03
ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ

การผลิตบัณฑิต •

การวิจัย •

การบริการวิชาการ •

การท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรม •

การบริหารจัดการ •

รายงานประจ ําป ี  2560 
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	 ารผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีคุณภาพ	มีความรู้	

ความสามารถ	และทกัษะวชิาชพีทีม่คีณุธรรม	จรยิธรรม	และความรบัผดิชอบทีพ่ร้อมท�างานในสงัคมเทคโนโลยสีารสนเทศ

และนวัตกรรม	ทั้งนี้	 บัณฑิตต้องมีความรู้	ความสามารถในการคิด	วิเคราะห์ปัญหาในสภาพความเป็นจริงและสามารถ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม	และบริการใหม่ๆ	 รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้

และพร้อมท�างานในสังคม	ชุมชนที่มีความแตกต่าง	ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในระดับสูง

ผลการด�าเนินงาน 
ดา้นการผลิตบัณฑิต

Cr.	hugmoredindang	magazine

ก	 ารผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีคุณภาพ	มีความรู้	
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 ปริญญาตร ี8,416 คน    บณัฑิตศึกษา  1,418 คน                          ปริญญาตร ี31,358 คน  บณัฑิตศึกษา 6,900 คน 

  

ปริญญาตร ี5,622 คน    บณัฑิตศึกษา  1,984 คน                   ปริญญาตร ี258 คน  บณัฑิตศึกษา 383 คน 

 
 

 
 
 
 

จ  านวนนกัศึกษา 

นกัศึกษาใหม่    นกัศึกษาทั้งหมด 

ผูส้  าเรจ็การศึกษา 

จ  านวนนกัศึกษาตา่งชาติ 

  ระดบัปริญญาตรี                                                
   ระดบับณัฑิตศึกษา              

จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา 

บณัฑิต 

จาํนวนหลกัสูตร  344 หลกัสูตร

หลกัสูตร

จำนวนหลักสูตร

ปริญญาตรี  100

ประกาศนียบัตรบัณฑิต           2

ปริญญาโท 138

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  16

ปริญญาเอก 88

3,088

4,181

315

1,141

หน่วย : คน

525 581

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

10,671

15,387

1,917

5,300

หน่วย : คน

2,926 2,057

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2,030

2,542

424

1,050

หน่วย : คน

884
676

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

4

158

91 96

หน่วย : คน

128
164

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ  94.71  
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รางวัลชนะเลิศ ประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก ่น	 โดย	 1)	 นายภาคภูมิ	 เจริญวิภาส	 คณะเทคนิคการแพทย์	

2)	นางสาวณัฐฉริยา	อภินาคพงษ์	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	3)	นางสาวสุทธิชา	กูลพิมพ์ไทย	คณะเทคโนโลยี	

4)	นางสาวรุจิรา	แหวนนิล	คณะวิทยาศาสตร์	ได้รับชนะเลิศในการแข่งขันมารยาทไทย	ในโครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม..

เตมิเตม็	เอกลกัษณ์ไทย”	ประจ�าปี	2560	ครัง้ท่ี	46	รางวลั	เมือ่วนัที	่13	กันยายน	2560	ณ	ธนาคารธนชาต	จ�ากดั	

(มหาชน)	กรุงเทพมหานคร

รางวัลนักศึกษา

นักกีฬาคริกเก็ตหญิงทีมชาติ 

เหรียญทองซีเกมส์

	 นางสาวอรณิชา	ค�าชมภู	นักศึกษา

คณะศกึษาศาสตร์	นกักฬีาครกิเกต็หญงิทมีชาติ	

เหรียญทองซีเกมส์	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	

เป็น	1	ใน	72	เหรียญทอง	86	เหรียญเงิน	88	

เหรียญทองแดง	รวมเป็น	246	 เหรียญรางวัล	

ท�าให้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นล�าดับท่ี	 2	

เจ้าเหรียญทอง	ในซีเกมส์ครั้งที่	29	

รายงานประจ ําป ี  2560 
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รางวัลชนะเลิศประกวดแบบ “บ้านผู้สูงอายุ”
	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โครงการประกวดแบบ	“บ้านผู้สูงอายุ”

จากธนาคารอาคารสงเคราะห์	2	รางวัล	คือ	1.นางสาวศิริพร	ค�าแก้ว	นางสาวณัฐสุภา	วุฒิโรจน์	และนายทัศพงษ์	

จนัทองศร	ีชื่อผลงาน	“บ้านอยู่เย็น”	2.นายปริญญา	เนตรค�า	ชื่อผลงาน	“L	House”	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2560	

พร้อมน�าผลงานมาจัดแสดงให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับชม	ใน	“งานบ้าน	ธอส.	เอ็กซ์โป”	ณ	กรุงเทพมหานคร	

ANNUAL REPORT 2017   Khon Kaen University       35 
 

รางวัลชนะเลิศประกวดแบบ “บ๎านผ๎ูสูงอายุ” 
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบ “บ๎านผู๎สูงอายุ”จากธนาคารอาคาร

สงเคราะห์  2 รางวัล คือ 1.นางสาวศิริพร ค าแก๎ว นส.ณัฐสุภา วุฒิโรจน ์และนายทัศพงษ์ จันทองศรี ช่ือผลงาน “บ๎านอยูํเย็น”   
2.นายปริญญา เนตรค า ช่ือผลงาน  “L House” เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 พร๎อมน าผลงานมาจัดแสดงให๎แกํประชาชน
ทั่วไปได๎รับชม ใน “งานบ๎าน ธอส. เอ็กซ์โป” ณ กรุงเทพมหานคร  

 
รางวัลชนะเลิศออกแบบผลงานจากวัสดุโฟม    

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโฟมยางพารา ภายใต๎คอนเซป Future 
Living ปั้นยางให๎เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแหํงอนาคต ผู๎ได๎รับรางวัล  คือ นายรัฐนันท์ ช่ังเพ็ชรผล  นางสาวนุธสิญจน์ 
เทือกตาหลอย และนางสาวกาญจนา ศรีรินทร์ นักศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค๎าสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร  

 

 

รางวัลชนะเลิศออกแบบผลงานจากวัสดุโฟม 
 นกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รบัรางวัลชนะเลศิการประกวดผลงานโฟมยางพารา	ภายใต้คอนเซ็ปต์

Future	Living	ปั้นยางให้เป็นงาน	ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต	 ผู้ได้รับรางวัล	 คือ	นายรัฐนันท์	 ช่ังเพ็ชรผล	

นางสาวนุธสิญจน์	 เทือกตาหลอย	และนางสาวกาญจนา	ศรีรินทร์	 นักศึกษา	 เมื่อวันที่	 22	พฤศจิกายน	2560	

ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร	
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รางวลั Infographic ต้านยาเสพติด
	 นางสาวศศินา	 โนนคู ่เขตโขง	 และ

นายธนพล	ดีนอก	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด	 Infographic	

ต้านยาเสพติด	 ของส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ส�านักงาน	

ป .ป .ส . ) 	 และค ลิปวิ ดี โ อภาย ใต ้ แนว คิด	

“ผู้เสพคือผู้ป่วย”	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2560	

ณ	 ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	กรุงเทพฯ
รางวัลการออกแบบ

ศาลพระภูมิร่วมสมัย
	 นายธนบู รณ ์ 	 เต็ งธนาวราวัฒน ์

นายพีรวัส	แสงชาลี	และนายภูวดล	แววพานิช	

นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้รับรางวลั

ชนะเลิศประเภทนักเรียนนักศึกษา	 หมวด

ความสวยงามและความคดิสร้างสรรค์	จากโครงการ

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย	2017	

ในงานสถาปนกิ	60	ชือ่ผลงานออกแบบ	“เทวาอารกัษ์” 

รางวัลการประกวดวาดภาพ
	 นายพงศธร	ทิพาเสถียร	นักศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และรางวัลดีเด่นในการประกวดวาดภาพ	

จากโครงการ	PMAC	ในหัวข้อ	Everyone	

matter	และโครงการศิลปะเด็กและเยาวชน	

หวัข้อ	สนัตปิระชาธรรม	ณ	สถาบนัปรดี	ีพนมยงค์ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ
	 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก ่น	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดแผนธรุกจิ	ชือ่ผลงาน	“KK	Point	Application”	ในโครงการ

ต้นกล้าท้าธุรกิจ	จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	

ดงันี	้1.คณะวศิวกรรมศาสตร์	จ�านวน	6	คน	คอื	(1)	นายพิพฒัน์	โคตรแก้ว	

(2)	นายพงษ์ประภัทร	แก้วไผ่	 (3)	นางสาวณัฐนรี	 นันที	4)	นายศรกฤษ	

พรรคชัย	(5)	นางสาวอรพรรณ	นามมูลน้อย	(6)	นายกลวัชร	ปันก้อนแก้ว	

2.คณะเทคโนโลยี	คือ	นายศรัญยู	พิทักษ์เขื่อนขันธ์	3.คณะเกษตรศาสตร์	

คือ	นางสาวกมลพรรณ	แสงจันทร์	

รายงานประจ ําป ี  2560 
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รางวัลการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
	 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้รับรางวัลการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร์	โครงการ	FameLab	Thailand	ปี	2	ของ	British	

Council	Thailand	เมือ่วนัที	่4	พฤษภาคม	2560	ท่ีหอศลิปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร	 โดยผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับ	3	รางวัล	คือ	
	 1.	นายปริญญา	ขินหนองจอก	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (The	Winner)	และ

เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ

	 2.	นางสาวกมลรัตน์	คูบุบผา	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2	(2-runner	up)

	 3.	นางสาวอรณี	ศรีใชยพล	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	ได้รับรางวัล	People’s	Choice	Award	Thailand	2017 

(Popular	Vote	Famelabber)

รางวัลชนะเลิศ การออกแบบ

ด้านความปลอดภยัให้กบัระบบบรกิารออนไลน์
	 นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์และวศิวกรรมศาสตร์	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การออกแบบด้านความปลอดภัยให้กับ

ระบบออนไลน์	ในโครงการอบรมงานบทูแคมป์ความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร์ทางการเงิน	ณ	ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 (บางเขน)	 กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 2	 รางวัล	

ได้แก่	 (1)	 นายนพัทธ์	 ศรีจันทพงศ์	 รางวัลการออกแบบด้าน

ความปลอดภยัให้กบัระบบบรกิารออนไลน์	(2)	นายพงศธร	กิตตเิคนา

ได้รับรางวัลที่	 1	 การออกแบบด้านความปลอดภัยให้กับระบบ

บริการออนไลน์	

รางวัล Creative Street
	 นายภูมิริน	 บุญเพชร	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในโครงการสุขซูมื่อ	

คือ	ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์	 (Khon	Kaen	Smart	City)	กิจกรรมในการขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่น	

ด้านจราจรสร้างสรรค์	 ในวันที่	 26	 สิงหาคม	2560	ณ	บริเวณลานหน้าอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	สาขา

ภาค	ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 3.	
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รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม 
	 ทีมนักแสดงจากกลุ ่มละครเวที	

Blank	Space	 โดยศิษย์เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน	

และบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยขอนแก ่ น	

ร ่วมโครงการ	 Being	 and	 Becoming

Professional	Practitioners	ของหลักสูตร

ศิลปะการแสดง	 แขนงวิชาการละคร	

รางวัลน�าเสนอ แผนธรุกจิและกลยทุธ์ทางการตลาด
	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	1	โครงการ	DTN	BUSINESS	PLAN	AWARD	2017	ในการน�าเสนอ

แผนธรุกจิและกลยทุธ์ทางการตลาดส�าหรบัสร้างความพร้อมให้กบั	SMEs	ไทย	

ในการเข้าสู่การแข่งขันในตลาด	AEC	และตลาดการค้าโลก	จากแผนธุรกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์	สร้างสรรค์ผลงานละครเวทีแนวขันขื่น	 (Tragic	comedy)	 เรื่อง	#มันก็จะพังๆ	หน่อย	แสดง

ในเทศกาลละครกรุงเทพ	2017	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	 11-12	พฤศจิกายน	2560	

โดยคณะกรรมการเป็นนักวิจารณ์ศิลปะการแสดงชาวไทยที่ท�าการขึ้นทะเบียนกับสมาคมนักวิจารณ์สากล	 IATC

(International	Association	of	Theatre	Critics)	

รางวัลการออกแบบบ้าน
	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได ้ รับรางวัลชนะเลิศ

การออกแบบบ้าน	สไตล์โมเดร์ิน	ทรอปปิคอล	“Landy	Desing	Contest	2017” 

โดยทีม	สอง	สาม	เก้า	ประกอบด้วย	(1)	นายชัยนิรันดร์	อุตทอง	(2)	นางสาว

จานิจ	สุพรรณวงศ์	(3)	นายปวริศ	สิทธิ์ศิริพชัย	จากผลงานแบบบ้าน	เรือนพิรุณ 

จัดโดย	บริษัท	แลนดี้	 โฮม	จ�ากัด	

รางวัล ประกวดศิลปะดินปัน
	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	พร้อมกับรางวัลชมเชย

อกี	2	รางวลั	โดย	นางสาวธนนัยา	สหีล้า	รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	2	นางสาวนติยา	คลงักลาง	และนางสาวภคพร	

วันอาทิตย์	 ได้รับรางวัลชมเชย	 ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันท่ีเกี่ยวกับดินปั ้น

ประจ�าปี	2560	หวัข้อ	“Clay	for	your	lifestyle	ของใช้ดนิป้ันในสไตล์คณุ”	ในโครงการ	NARA:	Product	Design	Contest	

โดยบริษัท	นารา	แฟคทอรี่	ณ	ลานกิจกรรม	ชั้น	LG	ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2560

เครื่องน�าความเย็นจากน�้าล้นของเครื่องจักรผลิตน�้าแข็งหลอดกลับมาใช้ในการผลิต	 โดยทีม	 IDEANITY	

คือ	(1)	นางสาวพรพรรณ	ประเสริฐ	 (2)	นายภัทรเมธี	พรหมพิทักษ์	 (3)	นางสาวภานุมาศ	ไชยยงยศ

รายงานประจ ําป ี  2560 
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รางวัลการออกแบบอุปกรณ์
เล่นน�้าสงกรานต์
	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

ได ้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 	 1	 คือ

นายธนกฤต	 เครื่องตรงจิตร	 จากผลงาน	

รางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นางสาววีรินทร์	สันติวรรักษ์	

ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	ในการแข่งขนั	กล้าใหม่สร้างชมุชน	โครงการ	

กล้าใหม่ใฝ่รู	้ปี	11	จดัโดยมลูนธิสิยามกมัมาจล	โดยจดัท�าโครงงาน	“ออกแบบ

ลวดลายและพัฒนารูปแบบเครื่องนุ่งห่มจากผ้าไหมอีรี่”	 โดยชูความโดดเด่น

ด้านทุนทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TOP GUN 2017
	 นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ได้รบัรางวัล	“รองชนะเลศิ	อนัดบั	1”	

และรางวัล	Top	score	 in	data	computing	จากการแข่งขัน“การประชัน

ทกัษะทางด้านสมองกลฝังตวั	ประจ�าปี	2560	(TESA	Top	Gun	Rally	2017)”	

ณ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน่	ในนามทมี	Seelt	2017	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “อ่านฟังเสียง”
	 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์	 ได ้รับรางวัล

ในการเข้าร่วมกจิกรรม	“การแข่งขนัอ่านฟังเสยีง”	ในโครงการ	“ธนชาต	รเิริม่…

เตมิเตม็	เอกลกัษณ์ไทย”	ประจ�าปี	2560	ครัง้ที	่46	ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เม่ือวันที่	 20	 กันยายน	2560

รางวัลงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICNM2017
	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงาน	ในงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติ	 :	จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน

สู่งานวิจัยระดบันานาชาต	ิครัง้ที	่1	ระหว่างวนัที	่5	–	6	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรม

สโุกศล	กรงุเทพมหานครฯ	นกัศกึษาทีไ่ด้รบัรางวลั	คือ	(1)	นางสาวอรยิะวรรณ	

TUK	TUK	WATER	GUN	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2	 คือ	 นางสาวรุ ้งตะวัน	ทองสุข	 จากผลงาน	 :	

Water	gun	style	ในโครงการประกวดการออกแบบอุปกรณ์เล่นน�้าสงกรานต์	RAKDEE	WATER	GUN	DESIGN	

CONTEST	2017	ภายใต้หัวข้อ	“ปืนฉีดน�้าเด็กไทยแปลกใหม่และสร้างสรรค์”	จัดโดย	บริษัท	รักดีโอม	จ�ากัด	

จ�านวน	10	คน	ได้แก่	(1)	นายณัฐพล	ถนอมทรัพย์	(2)	นางสาวณิชา	วรรณภักดี	(3)	นายรวีโรจน์	หาญศักดิ์วิธีกุล	

(4)	นายจักรพันธ์	 เก่ียวหนองแก	 (5)	นายเนวิน	 รัตนบุญทา	 (6)	นายสิงห์พรรณเพชร	ศรีบุตร	 (7)	นายธนาธิป	

สุวรรณจันทร์ดี	 (8)	นางสาวชนิภรณ์	ยิ้มแย้ม	(9)	นายณัฐพล	ตันติบัญชาชัย	(10)	นายสหรัถ	โกสีย์	

ณ	 ส�านักงานสวนมะลิ	 กรุงเทพมหานคร	 ผู ้ที่ ได ้รับรางวัล	 คือ	 (1)	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 (ชาย)	

คือ	นายเกษมพันธุ์	วรรณทอง	(2)	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	(หญิง)	คือ	นางสาวชุติมา	บัวสงเคราะห์	(3)	รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ	2	คือ	นางสาวศุภรัตน์	กุมรัมย์	

ตนัตพิงศ์พีรเดช	(2)	นางสาวโชตกิา	จนัทร์เจรญิกิจ	(3)	นางสาวกาญกฤตานน	เกตนุคร	(4)	นางสาวกลัยา	เรอืงวนิติวงศ์
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รางวัล Good Paper Award 
	 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 ได้รับรางวัล	“Good	Paper	

Award	จากการร่วมน�าเสนอผลงานแบบปากเปล่า	 ในหัวข้อเรื่อง	

“ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุอัตโนมัติโดยใช้เพอร์เซปตรอนหลายชั้น”	

(Automatic	Accident	Alert	System	using	Multi-layer	Perceptron)	

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 คร้ังท่ี	 4	 The	TNI	 Academic	

รางวัล 1ST RUNNER-UP ORAL PRESENTATION
	 นศ.พ.	คมปรยีา	อปุลานนท์	นกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์	ได้รบัรางวลั	

1st	Runner-Up	Oral	Presentation	จากการประชุมวชิาการ	The	1st ASEAN 

Medical	Education	Conference	หัวข้อ	“Medical	Education	 :	Past, 

Present	and	Future”	ร่วมกบัการประชมุแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย	

ครัง้ที	่18	ในโอกาสเฉลมิฉลอง	100	ปี	แห่งการสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

เมื่อวันที่	16	-	20	พฤษภาคม	2560

รางวัลงานวิจัยดีเด่น
	 นางสาวจารวี	 วีระทอง	และนางสาวกัลยาณี	 ไหวพริบ	นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ท่ีได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น	 จาก

การน�าเสนองานวิจัย	 เรื่อง	“การศึกษาการใช้ภาษามือในการสอนในโรงเรียน	

ส�าหรบัผูพ้กิารทางการได้ยนิในจงัหวดัขอนแก่น”	งานวจิยั	ในโครงการมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์วิชาการ	ครั้งที่	7	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ณ	มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปัตตาน	ีจงัหวดัปัตตาน	ีเมือ่วนัท่ี	26	เมษายน	2560	

รางวัล “บัณฑิตไทยไม่โกง”
	 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลในการประกวด

ในโครงการ	“บัณฑิตไทยไม่โกง”	ประจ�าปี	2559	จากคณะกรรมการพัฒนา

ศกัยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา	ในท่ี	23	 เมษายน	2560	 ผู้ได้รับรางวัล	

5	คน	คือ	(1)	นางสาวประภัสสร	อาษาเค	(2)	นางสาวสกรวรรณ	ประมูปถัมภ์	

(3)	 นางสาวกุลธิดา	 ประทุมทิพย ์	 (4)	 นางสาวรัศมี	 ค�าภิวัลย ์ 	 และ	

(5)	นางสาวอัชราพร	อนุชน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รองชนะเลิศอันดับ	1	รองชนะ

เลิศอันดับ	2	และ	รางวัลชมเชย	2	รางวัล	ตามล�าดับ

Conference	 2017	ณ	 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น	 วันที่ 	 19	 พฤษภาคม	 2560	 ผู ้ได ้รับรางวัลคือ

(1)	นายวชิรวิทย์	หมื่นเรือค�า	 (2)	นางสาววิชญาพร	สุดกระโทก	(3)	นางสาวสมิตา	สุรโรจน์ประจักษ์	

รางวัลผลงานวิจัยประเภทดีเด่น
	 นายกัลปพฤกษ์	 ไฝจันทึก	นักศึกษาคณะเทคโนโลยี	 ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยประเภทดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	ครั้งที่	8	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา	กรุงเทพมหานคร	ในวันที่	16	มีนาคม	2560	

รายงานประจ ําป ี  2560 
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รางวลัชนะเลิศการน�าเสนอผลงานวชิาการการแพทย์ฉกุเฉนิ
	 นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์	ได้รบัรางวลั	ชนะเลิศอันดบั	1	ในการน�าเสนอ

ผลงานวิชาการแบบ	Oral	presentation	 (English)	 เรื่อง	“The	development	of	

Basic	Life	Support	Instructional	Application	for	the	general	Public”	ใน

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ	ประจ�าปี	ครั้งที่	11	ประจ�าปี	2560	

ระหว่างวันที่	29-31	มีนาคม	2560	โดยเจ้าของผลงาน	ได้แก่	Mr.	Phearith	Nhim	

(ผู้น�าเสนอ)	นางสาวปิยะดา	พาเจริญ	นายจักรพงศ์	ภูมิศรี	นางสาวสาริศา	ไชยฉันท์	

นายวันชนะ	ธรรมเจริญ	นางสาวศุภรดา	ภูกุดแก้ว	

	 1.	นางสาวอริยะวรรณ	ตันติพงศ์พีรเดช	ได้รับรางวัล	Excellent	Oral	Presentation

	 2.	นางสาวโชติกา	จันทร์เจริญกิจ	ได้รับรางวัล	Rising	Star	for	Oral	Presentation	Award

	 3.	นางสาวกาญกฤตานน	เกตุนคร	ได้รับรางวัล	1st	Poster	Presentation	Awards

	 4.	นางสาวกัลยา	เรืองวินิตวงศ์	ได้รับรางวัล	1st	Poster	Presentation	Awards

รางวัลชนะเลิศ Outstanding poster awards 
	 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	Outstanding	

poster	awards	 ในงานวิจัยเรื่อง	“Direct	PCR	 for	prenatal	diagnosis	of	

hemoglobin	Bart’s	hydrops	fetalis	syndrome”	ในงานประชมุวชิาการประจ�าปี

ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่	41	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ระหว่างวันที่	27-30	มิถุนายน	

2560	ณ	 Impact	 Forum	 เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 ผู้ที่ได้รับรางวัล	 คือ

(1)	น.ส.ธนันวรรณ	จันทาทุม	(2)	นายศุภกร	ไชยเชษฐ์	

รางวัลน�าเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงาน ต้นแบบ
นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์

	 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 เข้าร่วมแข่งขัน	 ในโครงการ	Digital	

Innovation	Startup	Apprentice	ในระหว่างวันที่	27-	29	พฤษภาคม	2560	

ณ	C	asean	อาคาร	CW	Tower	กรุงเทพมหานคร	ได้รับโล่เกียรติคุณ	ได้แก่	

ทีม	Buffet	Everywhere	แอปพลิเคชันรอคิวร้านอาหารบุฟเฟ่ต์	สมาชิกในทีม	

ได้แก่	นายคมเคยีว	ตัง้ประเสรฐิ	นายวนราช	ค�าหล้า	นางสาวชวรีย์	วฒันานนท์เสถยีร 

และนายธนิวรรธน์	มธรุส	และ	ทมี	Wash’s	Easy	แอปพลเิคชนัเตมิเงนิออนไลน์เพือ่ใช้ในการจ่ายค่าบรกิารซักผ้า	สมาชกิ

ประกอบด้วย	นายรัตนพล	ชัยแสน	นางสาวปภวรินท์	ศรีมีชัย	นางสาวคุณัญญา	ยุปาระมี	และ	นายสายธาร	โพธิ์	

รางวัล โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23
	 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับรางวัล	4	รางวัล	จากการประชุม

วชิาการโครงงานวศิวกรรมเกษตรแห่งชาต	ิครัง้ที	่23	ปี	2560	ณ	สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	คือ

	 รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดับ	1	:	ด้าน	“การน�าเสนอ”	ภาคบรรยาย	โครงงาน 

เรื่อง	การศึกษาการแปรสภาพยางเหนียวของน�้ามันยางนาด้วยวิธีไพโรไรซิส	

เจ้าของผลงาน	:	นายโชคชัย	ซุยอุ้ย	และ	นางสาวผกามาศ	น้อยสุวรรณ	
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	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 :	 ด้าน	 “ภาคโปสเตอร์”	 โครงงาน	

เรือ่ง	การศกึษาผลของความชืน้ใบอ้อยและความใบมดีสบัทีม่ต่ีอการสบัและการตี

ย่อยใบอ้อย	 เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงเสริมในโรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาล	 เจ้าของ

ผลงาน	:	นายสุทธิพงษ์	ทะวิลา	และ	นายชาญชัย	มีสนาม	

	 รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	2	:	ด้าน	“ความคดิสร้างสรรค์	ภาคโปสเตอร์”

โครงงาน	 เรื่อง	วิธีการที่เหมาะสมในการวัดความหวานของอ้อย	 โดยใช้เทคนิค
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี	 (NIRs)	เจ้าของผลงาน	:	นายวนัส	ภูยาธร	และนายอาทิตย์	จันทะรังศรี

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	 :	ด้าน	“การน�าไปใช้ประโยชน์	ภาคโปสเตอร์”	 โครงงาน	 เรื่อง	การศึกษา

ผลของความช้ืนใบอ้อยและความใบมีดสับท่ีมีต่อการสับและการตีย่อยใบอ้อย	 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงงาน

อุตสาหกรรมน�้าตาล	เจ้าของผลงาน	:	นายสุทธิพงษ์	ทะวิลา	และ	นายชาญชัย	มีสนาม	

รางวัลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธาน IPSF APRO 
	 เภสัชกรหญิงวรัญญู	 เล่งวิริยะกุล	 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์	

รุ่นท่ี	29	 ได้รับคัดเลือกจากองค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ	 -	

International	Pharmaceutical	Students	Federation	(IPSF)	ให้ด�ารง

ต�าแหน่งประธาน	องค์กรนสิตินกัศกึษาเภสชัศาสตร์ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

รางวัล “เภสัชกรดีเด่น 2560”
	 เภสชักรหญิงพจนาลยั	อนสุรณ์พาณชิกลุ	ศษิย์เก่า

คณะเภสชัศาสตร์	รุน่ที	่19	ได้รบัคดัเลอืกเป็น	“เภสชักรดเีด่น	

สาขาเภสัชกรรมชุมชน	ประจ�าปี	2560”	จากเภสัชกรรม

สมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ในการประชมุ

เภสชักรรมแห่งชาต	ิครัง้ที	่9	ตามประกาศเภสชักรรมสมาคม

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ ศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ากับดูแล

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์
พญ.สมพิศ	จุลลาบุตรดี	 ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	 1	

เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจาก	พลเอกฉัตรชัย	สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการ

-	Chairperson	of	IPSF	Asia	Pacific	Regional	Office	(IPSF	APRO)	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2560	ถึง	30	กันยายน	

2561	โดยท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของนสิตินกัศกึษาเภสชัศาสตร์ภาคพืน้เอเชยีแฟซฟิิก	ซึง่มจี�านวนสมาชกิกว่า	16	ประเทศ	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น	“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด”	ในคณะกรรมการก�ากับดูแล

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์	ตั้งแต่วันที่	11	สิงหาคม	2560	เป็นต้นไป

แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ฉบับที่	2/2560	ลงวันที่	23	กันยายน	2560

รายงานประจ ําป ี  2560 
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ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีได้รับโล่รางวัล

จากนายกรัฐมนตรี
	 นายสมเกียรติ	 วงศ์ประเสริฐ	 ศิษย์เก่าสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร	รุ่นท่ี	 6	และผู้บริหารบริษัท	คิวพลัส	

คอนเซพท์	จ�ากัด	ผู้ผลิตชุดท�าอาหารไทย	เครื่องเทศ	และผัก

อบแห้ง	ยี่ห้อ	“สุธารส”	ได้รับรางวัลสุดยอด	SMEs	แห่งชาติ	

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ในการประกวดรางวัลสุดยอด	

SMEs	แห่งชาติ	ครั้งที่	9	ประจ�าปี	2560	จัดโดย	ส�านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

รางวัลนักเรียน
รางวัลสเปเชียล อวอร์ด ด้านนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน สาขาพืชศาสตร์
	 นักเรียนโรงเรียนสาธิต	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ได้รบัรางวลัสเปเชยีลอวอร์ด	(Special	Award)	ด้านนวตักรรม

เพือ่ความยัง่ยนื	สาขาพชืศาสตร์	ด้วยผลงาน	“สารชวีภาพของ

สารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง	ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิด

โรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา”	 ซ่ึงนักเรียนท่ีได้รับรางวัล	
คือ	(1)	นางสาวนฤภร	แพงมา	(2)	นางสาวจรรยพร	โกฏิมนัสวนิขย์	และ	(3)	นายวิชชากร	นันทัยเกื้อกูล	นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (ฝ่ายมัธยมศึกษา)	มอดินแดง	 ในการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก	The	Intel	International	Science	and	Engineering	Fair	2017	

(Intel	 ISEF)	 ที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์กว่า	 1,800	 คน	 จาก	 77	ประเทศมาร่วมแข่งขัน	 ระหว่างวันที่	

14	-	19	พฤษภาคม	2560	ที่เมืองลอสแองเจลิส	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดที่มาเลเซีย
	 เด็กหญิงปัญญาภรณ์	 เผ่าพันธุ์	และเด็กหญิงกัญญารัตน์	 เผ่าพันธุ์	นักเรียน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ฝ่ายมัธยมศึกษา	 (มอดินแดง)	ชนะเหรียญทองและเหรียญทองแดง	จากการแข่งขันเทควันโดในรายการ	

“15th	 International	Clubs	Open	Taekwondo	Championship	2017”	ซึง่จดัระหว่างวนัที	่7-11	กนัยายน	

2560	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
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โครงการ/กิจกรรม



จัดงาน “เสด็จฟ้า สถิตไทย”

	 เพ่ือแสดงความอาลยั	ถวายเป็นราชกศุล	และน้อมร�าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 เม่ือวันท่ี	 13	พฤศจิกายน	2559	 

ณ	บึงสีฐาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จดังาน เฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

	 พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่	 10	แห่งราชวงศ์จักรี	

ทรง เจริญพระชนมายุครบ	 65	 พรรษา	 เ ม่ือวันที่	 

25	กรกฎาคม	2560

งานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นจดังานงานเจรญิพระพทุธมนต์

ถวายพระราชกุศล	และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

85	พรรษา	12	สิงหาคม	2560	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์

พระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จ	พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในวันที่ 	 11	 สิงหาคม	 2560	 

ณ	อาคารพลศกึษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ค่า รู้คุณธรรม 12 ประการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างจิตส�านึกในเรื่องวินัยจราจรและการป้องกันอัคคีภัย

	 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นบัณฑิตที่พร้อมท�างานและพร้อมก้าวเข้าสู ่ศตวรรษที่	 21	 

โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เช่น

รางวัลนักเรียน

การพฒันานกัศกึษา

1. กิจกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
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3. จัดพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	ประจ�าปีการศึกษา	2560	กัลปพฤกษ์	

ช่อที่	 54	 โดยนายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวให้โอวาท	และบรรยายพิเศษหัวข้อ	 

“เตรียมชีวิต	 พิชิตโลกไซเบอร์”	 และอธิการบดีกล่าวต้อนรับ	 มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธี	 จ�านวน	 8,220	 คน	 

ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วันที่	24	กรกฎาคม	2560

4. โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้จัดพิธีไหว้ครู	 ปีการศึกษา	 2560	 เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันและเสริมสร้างคุณธรรม 

และจริยธรรมให้นักศึกษาใหม่ได้ด�าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา	อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี

อนัดงีามของไทย	และเป็นการระลึกถึงพระคุณของบรูพคณาจารย์	และครูอาจารย์ในปัจจบุนั	ณ	ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์

กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2560	โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี	จ�านวน	3,000	คน

รายงานประจ ำาป ี  2560 
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5. สหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา	 (Co-operative	Education)	 โดยเป็น 

การศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ ์

ทีไ่ด้รบัจากสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยจดัให้มกีารเรยีนในสถานศกึษาร่วมกบัการจดัให้นกัศกึษาไปปฏิบตังิานจรงิ

ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะพนักงานชั่วคราว	ณ	สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ	ในปีการศึกษา	2559	มีนักศึกษา

ที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาอาเซียน	จ�านวนทั้งสิ้น	152	คน	

6. สร้างจิตวิญญาณและปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา	 ให้มีพื้นฐานแนวคิด 

ความเป็นผู้น�า	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	ความเป็น	Entrepreneurship	และมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของ	มข.	ไปเพ่ิมมลูค่าเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพมกีารจดักิจกรรมทัง้หมด	13	กจิกรรม	มนีกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น	2,938	คน	

7. จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้เข้าร่วมการจดัตลาดนดัหลกัสูตรอดุมศกึษา	ครัง้ที	่21	เมือ่วนัที	่19-20	มกราคม	2560	

ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีการแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	 

ของมหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่าย	 ให้อาจารย์แนะแนวและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาช้ันน�าจากทั่วประเทศกว่า	110	สถาบัน	และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“นโยบายการรับบุคคล 

เข้าศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น	ปีการศกึษา	2560-2561”	โดยผูท้รงคณุวฒุแิละการแสดงกจิกรรมบนเวทซ่ึีงเป็นการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
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8. กิจกรรมจิตอาสา

	 มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาให้กับสังคม	เช่น	

กิจกรรมอาสาพัฒนาสร้างฝาย	มข.58	

ตามรอยพระบาทในหลวง	รัชกาลที่	9

โครงการค่ายมนุษย์	 -	สังคม	ณ	โรงเรียนบ้านบึงกาฬ	

อ.	เมืองบึงกาฬ	จ.	บึงกาฬ

จัด	“บัญชีจิตอาสา”	ยกขบวนออกค่าย	ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

ต.ทุ่งโป่ง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

จัดค่ายอาสาสร้างจิตสาธารณะในการพัฒนาสังคม	

ณ	โรงเรียนบ้านภูค�าเบ้า	 เขื่อนอุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

โครงการค่ายบูรณาการทางสตัวแพทย์	ณ	โรงเรียนยางหล่อวทิยาคาร	

ต.ยางหล่อ	อ.ศรีบุญเรือง	จ.หนองบัวล�าภู

โครงการ	“ฟันดี	มสีขุ”	

ณ	โรงเรียนกมลาไสย	อ.กมลาไสย	จ.กาฬสนิธุ์

โครงการประมงเพ่ือน้อง

ณ	โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร	อ.เมือง	จ.หนองคาย

กิจกรรมจิตอาสากายภาพบ�าบัดเพื่อชุมชน	

ณ	สวนสัตว์เขาสวนกวาง	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น	

และที่บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ	จ.ขอนแก่น
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9. การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ	ซึ่งตลอด

ระยะเวลาในการด�าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาก็ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีที่การรับรู้จากมหาวิทยาลัย	องค์กรในระดับ

นานาชาติรู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านกิจกรรมและความร่วมมือที่เกิดขึ้น	เช่น

	 •	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	โดยจัดนิทรรศการ	ณ	ต่างประเทศ	ดังนี้	1)	คุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 

2)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	3)	ราชอาณาจักร

	 •	 จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 (TE	 International	 Food	Festival	 2017)	 

โดยคณะเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 30	 มีนาคม	2560	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย 

และต่างชาติได้สานสัมพันธ์กัน	 และเปิดเวทีให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสสนทนาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างชาติ 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งมีนักศึกษานานาชาติจากหลายๆ	คณะหน่วยงานเข้าร่วม	215	คน

	 •	การบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“ทุนการศึกษาต่อ	ณ	ประเทศฝรั่งเศส”	ทั้งระดับปริญญาตรี	 โท	 เอก	และ

วิจัย	ซึ่งจัดโดย	Campus	France	สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส	ประจ�าประเทศไทย	ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 •	การแลกเปลีย่นนกัศกึษาต่างประเทศ	จดักจิกรรมการแลกเปลีย่นนกัศกึษากับสถาบันการศกึษาต่างประเทศ	

ในปี	2560	มนีกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีลกเปลีย่นมาจากต่างประเทศ	จ�านวน	413	คน	และระดบับณัฑติศกึษานกัศกึษา

แลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ	จ�านวน	92	คน
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ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากด้านคุณภาพของการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการตีพิมพ	์

และการอ้างอิงในระดับนานาชาติแล้ว	ยังเน้นการวิจัยในด้านต่างๆ	ดังนี้

 1.	การน�าผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชมุชน	และประเทศชาต	ิโดยเฉพาะภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	 สุขภาพ	การศึกษา	การแก้ปัญหา 

ความยากจน	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 2.	การวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่	เช่น	การวิจัยทางด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม	ผลิตภัณฑ์เกษตร

และอาหารปลอดภัย	การวิจัยด้านสุขภาพ	นวัตกรรมทางด้านการศึกษา	นวัตกรรมทางด้านการจัดการน�้า	สิ่งแวดล้อม	

และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	พลังงาน	เป็นต้น	

	 3.	การน�าผลงานวิจัยไปสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม	และต่อยอดเชิงพาณิชย์

	 4.	การน�าเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์	และการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

การวิจัย



 • ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีจ�านวน	28	 ศูนย์วิจัย	ประกอบด้วย	 ศูนย์วิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จ�านวน	16	ศูนย์	ศูนย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จ�านวน	3	ศูนย์	ศูนย์วิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จ�านวน	9	ศูนย์	และมีกลุ่มวิจัย	จ�านวน	46	กลุ่ม

 • กลุม่วจัิย มหาวทิยาลยัขอนแก่น	มกีลุม่วจิยั	จ�านวน	46	กลุ่มวจิยั	ประกอบด้วย	กลุ่มวจิยัด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	จ�านวน	18	กลุ่ม	กลุ่มวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จ�านวน	21	กลุ่ม	กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	จ�านวน	5	ศูนย์	

 • สถาบันวิจัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถาบันวิจัย	จ�านวน	5	สถาบัน	ประกอบด้วย	1)	สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน�้าโขง	2)	สถาบันวิจัยทรัพยากรดิน	3)	สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	4)	สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	

5)	สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร	พลังงาน	และน�้า	อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

 • งานวจิยัทีส่ร้างนวัตกรรมน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ประเทศ	มดีงันี้	

	 1)	โครงการวิจัยโรงงานต้นแบบทางด้านแบตเตอรี่	2)	โครงการวิจัยเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพื่อ

สร้างมลูค่าเพ่ิม	3)	โครงการวจัิยดนิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	4)	โครงการวจัิยโคนมทนร้อน	5)	โครงการวจิยัข้าวทนเค็ม	

6)	โครงการวิจัยพัฒนายางนา	

ANNUAL REPORT 2017   Khon Kaen University       51 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแกํน มีจ านวน 28 ศูนย์วิจัย ประกอบด๎วย ศูนย์วิจัยด๎านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน 16 ศูนย์ ศูนย์วิจัยด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ศูนย์ ศูนย์วิจัยด๎าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 9 ศูนย ์ และมีกลุํมวิจัย จ านวน 46 กลุ ํ

  กลุํมวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน มีกลุํมวิจัย จ านวน 46 กลุํมวิจัย ประกอบด๎วย กลุํมวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 18 กลุํม กลุํมวิจัยด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 21 กลุํม กลุํมวิจัยด๎าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 5 ศูนย ์      

 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกํนมีสถาบันวิจัย จ านวน 5 สถาบัน ประกอบด๎วย 1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพลุํมน้ าโขง  2) สถาบันวิจัยทรัพยากรดิน 3) สถาบันวิจัยมะเร็งทํอน้ าดี  4) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนสังคม  5) 
สถาบันวิจัยความมั่นคงด๎านอาหาร พลังงาน และน้ า อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

 งานวิจัยท่ีสร้างนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ มดีังนี้  
    1) โครงการวิจัยโรงงานต๎นแบบทางด๎านแบตเตอรี่  2) โครงการวิจัยเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑิ์ไหมปุาเพื่อสร๎าง

มูลคําเพิ่ม 3) โครงการวิจัยดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) โครงการวิจัยโคนมทนร๎อน  5) โครงการวิจัยข๎าวทนเค็ม     
6) โครงการวิจัยพัฒนายางนา       

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลงานจดทะเบียนทรพัยส์นิทางปัญญา ผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตพีิมพเ์ผยแพร่ 

งบประมาณดา้นการวิจยั 
จ  านวนบทความวิจยัท่ีไดร้บัการอา้งอิงในฐานขอ้มูลระดบั

นานาชาติ (SCOPUS/ISI)  3,519 บทความ 

 จ  านวนบทความวิจยัท่ีไดร้บัการอา้งอิงฯ ตอ่จ  านวนอาจารย ์
1.73 บทความตอ่คน  

 สดัส่วนผลงานวิจยัท่ีท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานขอ้มูลระดบัชาติและ
นานาชาติ ตอ่จ  านวนอาจารยป์ระจ  า 0.80 ตอ่คน 

 

จาํนวนบทความวิจยัที�ไดร้บัการอา้งอิงฯ ตอ่จาํนวนอาจารย์

1.73 บทความตอ่คน 
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์	สญัชยั	สนัตเิวส	อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผลงานวจิยั	เรือ่ง	การออกแบบสือ่เพือ่การจดัการ

เรยีนรู้วชิาศลิปะ	(ทศันศิลป์)	ส�าหรับนกัเรยีนตาบอดระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	ได้รบัโล่เกยีรตยิศ	ผลงานวจิยัดเีด่น	สกว.	

ประจ�าปี	2559	ประเภทผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2560	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ

รางวัลโครงการดีเด่น TM Innovation Award 2017

รางวลัการประกวดสิง่ประดษิฐ์ในระดบันานาชาต ิ2017
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ผศ. สัญชัย สันติเวส อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู๎วิชา

ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได๎รับโลํเกียรติยศผลงานวิจัยเดํน สกว.  ประจ าปี 
2559 ประเภทผลงานวิจัยเดํนด๎านสาธารณะ เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 
 

 
โครงการ “การพัฒนาสารอิเลคโตรไลท์และหาวิธีการวัดความไมํ

สมดุลส าหรับการกักเก็บพลังงานไฟฟูาของวานาเดียมรีดอกซ์โฟล์แบตเตอรี่  
ได๎รับรางวัล โครงการดีเดํน TM Innovation Award 2017 ในงาน Talent 
Mobility Fair 2017 ณ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกิติ ์กรุงเทพมหานคร เป็น
ผลงานวิจัยของ 1) รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุด   2) ดร.ทินกร ค าแสน อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ 3) นาย    วิชชพล มานาดี (ผู๎ชํวยนักวิจัย) 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 

 
   

รศ.  สุรสิทธ์ิ ปิยะศิลป์  และนางสาวจุฬารัตน์ แสนวงษ์ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได๎รับ 2 รางวัล  จากการเข๎ารํวม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “Seoul International Invention Fair 
2016 (SIIF 2016)” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต๎ โดยได๎รับรางวัล Special 
Prize Award for The Best Inventor และรางวัล Silver Prize 
Award  จากผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องแกะลายด๎วยล าแสง
แบบเดลต๎า (Delta 3D Printer and Laser Engraver)” 

รางวัลการวิจัย 
 

ผลงานวิจัยเดํนด๎านสาธารณะ 
 

รางวัลโครงการดีเดํน TM Innovation Award 2017 
 

รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ในระดับนานาชาต ิ2017 
 

	 โครงการ	“การพัฒนาสารอิเลคโตรไลท์และหา

วิธีการวัดความไม่สมดุลส�าหรับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

ของวานาเดยีมรดีอกซ์โฟล์แบตเตอรี	่ได้รบัรางวลั	โครงการ

ดีเด่น	TM	 Innovation	Award	2017	 ในงาน	Talent	

Mobility	Fair	2017	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

กรงุเทพมหานคร	เป็นผลงานวจิยัของ	1)	รองศาสตราจารย์	

กนัยรตัน์	โหละสตุ	2)	อาจารย์ทนิกร	ค�าแสน	อาจารย์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์	และ	3)	นาย	วิชชพล	มานาดี	(ผู้ช่วยนักวิจยั) 

นักศึกษาปริญญาโท

	 รองศาสตราจารย ์สุรสิทธิ์ 	 ป ิยะศิลป ์	 และ

นางสาวจุฬารัตน์	 แสนวงษ์	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับ	2	รางวัล	จากการเข้าร่วม

ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	“Seoul	 International	

Invention	Fair	2016	(SIIF	2016)”	ณ	กรุงโซล	ประเทศ

เกาหลใีต้	โดยได้รับรางวลั	Special	Prize	Award	for	The	Best 

Inventor	และรางวลั	Silver	Prize	Award	จากผลงานเรือ่ง	

“เครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องแกะลายด้วยล�าแสงแบบ

เดลต้า	 (Delta	3D	Printer	and	Laser	Engraver)”

รางวัลการวิจัย
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ภญ.แคทรียา	

สุทธานุช	และ	ภญ.รุ่งศิริ	ชัยอิทธิอนันต์

และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 พัชราภรณ์	

ทิพยวัฒน์	ได้รับรางวัล	Gold	Prize	ใน

การน�าเสนอผลงานชื่อ	“กรรมวิธีและ

รางวัล Gold Prize

ประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณนักวิจัย

รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานวิจัย

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ	 อภิรักษากร	 และทีม	

ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่ร่วม

ประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ	 จากรองนายก

รัฐมนตรี	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ภายใต้หัวข้อ

งานวิจัย	เรื่อง	“Xylooligosaccharide	:	new	prebiotic	from	

corncob”	ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก	2	รางวัล	 ได้แก่	

(1)	 Silver	Medal	จากงาน	11th	 International	Warsaw	

Invention	show	(IWIS	2017)	 (2)	FIRI	Diploma	for	Best	

Innovation	 from	The	First	 Institute	of	 Inventors	and	

Researchers	of	 Iran	 (FIRI)	 จากงาน	11th	 International	

Warsaw	Invention	show	(IWIS)

	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 มาตรการควบคุมความเร็วด้วยระบบตรวจจับ

ความเร็วแบบอัตโนมัติ	 บนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเมืองขอนแก่น	 โดย

นายพงษ์พันธ์	แทนเกษม	นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก	สาขาวศิวกรรมโยธา	(ขนส่ง)	

รองศาสตราจารย์		ธเนศ	เสถียรนาม	และ	รองศาสตราจารย์	วิชุดา	เสถียรนาม 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 (อาจารย์ที่ปรึกษา)	พร้อมด้วย	

นพ.วิทยา	 ชาติบัญชาชัย	 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก

และโรงพยาบาลขอนแก่น	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทงานวิจัย	จากงานสัมมนา

วิชาการระดับชาติ	 เรื่อง	 ความปลอดภัยทางถนน	คร้ังที่	 13	 “ลงทุนเพื่อ

ความปลอดภัยทางถนนท่ียั่งยืน”	จัดขึ้น	ระหว่างวันท่ี	6-7	ธันวาคม	2560	

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม	ไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	

รางวัลการวิจัย

สตูรต�ารบัผลติภณัฑ์หยดครมีไขมนัข้นทีก่กัเกบ็สารสกดัข้าวหมกัในปรมิาณสงู”	

ในงานประดิษฐ์สิง่ประดษิฐ์นานาชาตโิซล	2017	“Seoul	International	Invention	

Fair	2017”	(SIIF	2017)	ณ	COEX	Exhibition	Hall	กรงุโซล	สาธารณรฐัเกาหลี
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	 คณะนักวิจัยและอาจารย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	รองศาสตราจารย์	ภญ.ฉันทนา	อารมณ์ดี	รองศาสตราจารย์	

ภญ.วัชร	ีคณุกิตต	ิคณะเภสชัศาสตร์	รองศาสตราจารย์	พญ.แจ่มใส	เพียรทอง		รองศาสตราจารย์	พญ.ทพิยา	เอกลกัษณานนัท์	

คณะแพทยศาสตร์	ค้นพบสรรพคุณอันโดดเด่นของฟ้าทะลายโจรซึ่งมีสารส�าคัญที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก	

และต้านไวรัสเชื้อเริม	 โดยท�าการวิจัยปรับสูตรโครงสร้างสารส�าคัญที่ได้เพื่อเพ่ิมสารส�าคัญในฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณ

มากมาย	ทั้งฤทธิ์ต้านไวรัส	ต้านแบคทีเรีย	และต้านการอักเสบ	เมื่อน�าสารส�าคัญ	“แอนโดรกราโฟลายด์”	มาสังเคราะห์ต่อ

มีสารหนึ่งที่เรียกว่า	“IPAD”	พบว่าสารท้ังสองมีฤทธ์ิระดับโมเลกุลท�าให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลงท�าให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย 

และมฤีทธิย์บัย้ังไวรสัเชือ้เริม	เนือ่งจากสารดังกล่าวมลีกัษณะสตูรโครงสร้างเป็นตวัจบักลุม่เชือ้โรคเป้าหมายได้ด	ีล่าสดุถกูพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบครีมซึ่งยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสองและสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด

ผลการวิจัย

ค้นพบสารสกัดจาก “ฟ้าทะลายโจร” ฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก
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 ศาสตราจารย์	อลศิรา	เรอืงแสง	อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี	ผลิตงานวจิยัท่ีตอบโจทย์	ด้านเทคโนโลยีชวีภาพ 

มุ่งเน้นให้เกิดพลังงานทดแทนที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์	ภายใต้ผลงาน	ชื่อ	การพัฒนากระบวนการผลิตกาซไฮเทน	

พลังงานทดแทนใหม่จากน�้าอ้อย	นอกเหนือจากการใช้ผลิตน�้าตาล	 โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล	และจากส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการผลิต

ไฮโดรเจนในถังหมักไฮโดรเจนโดยใช้น�้าอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตภายใต้กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ	น�้าหมักจาก

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนถูกส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีเทนในถังหมักมีเทนต่อไป	แกสไฮโดรเจนและมีเทนที่ผลิต

ได้ถกูน�ามาผสมกนัได้แกสผสมระหว่างไฮโดรเจนและมเีทนทีเ่รยีกว่า	“ไฮเทน”	(hythane)	ไฮเทนทีผ่ลติได้ถกูน�าไปทดลอง

ผลิตกระแสไฟฟ้าในเครื่องปันไฟขนาดเล็ก	ผลการทดสอบกับเครื่องยนต์พบว่า	 ไฮเทนสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ

เครื่องปันไฟได้เป็นอย่างดี	 โดยมีประสิทธิภาพการท�างานที่ใกล้เคียงกับการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงปกติ	และค่าการสึกหรอ

ของเครื่องปันไฟที่ใช้ไฮเทนก็ไม่มีความแตกต่างกับเครื่องปันไฟที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงปกติ	

ผลิตแกสไฮเทนพลังงานทดแทนใหม่

ค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี

	 คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประกอบด้วยคณะเทคนิคการแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	และ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 (CARI)	ร่วมกับสถาบันวิจัยจากประเทศสิงคโปร์	 (National	Cancer	Centre	Singapore,	

Duke-NUS	and	Duke	University	Medical	Schools,	A*STAR’s	Genome	Institute	of	Singapore)	ประเทศญีปุ่น่	

และประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ	ในโครงการ	International	Cancer	Genome	Consortium 

(ICGC,	2007)	“ค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี”	พร้อมน�าไปต่อยอดพัฒนาตรวจหาความผิดปกติ

ในผู้ป่วย	หวังคัดกรองผู้ป่วยให้ได้ตรวจรักษาจ�าเพาะบุคคลได้ทัน	ก่อนโรคลุกลาม	
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	 ศนูย์จดัการข้อมลูและวเิคราะห์ทางสถติ	ิคณะสาธารณสุข

ศาสตร์	คิดค้นแอปพลิเคชัน	ส�าหรับผู้ใช้งานทุกระดับทั้งกลุ่มเสี่ยง

และผู้ป่วยโรคไต	ภายใต้ชื่อ	CKD	application	รักษ์ไต	เมื่อบันทึก

ข้อมูลของผู้ใช้งาน	ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูล	 ท่ีชาญฉลาด	และ

สามารถแสดงผลต่างๆ	 ในรูปแบบกราฟ	แอปพลิเคชันจะรายงาน

หรือแจ้งเตือนความผิดปกติ	เชื่อมโยงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับผู้ป่วย

โรคไตโดยตรงผ่าน	 แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต	 

เพือ่ตดิตามอาการและให้การดแูลรกัษา	อย่างใกล้ชิด	ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางและไม่เสียเวลารอคิวที่โรงพยาบาล

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยฝ่ายวิจัย	คณะแพทยศาสตร	์

ได้พัฒนาโปรแกรม	Biobank	 เพื่อใช้เก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพที่มี

จ�านวนมากของนักวจิยั	อาท	ิซรีัม่	อจุจาระ	ปัสสาวะ	ชิน้เนือ้	ของผู้ป่วย	

อาสาสมัคร	สัตว์ทดลอง	และ	 เชื้อโรค	ปรสิต	 แบคทีเรีย	 ไวรัส	 

ที่ใช้ท�าการวิจัย	 โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมเป็นการจดบันทึกบน

กระดาษ	หรอืบนัทกึในคอมพวิเตอร์ส่วนตวั	ซึง่อาจท�าให้ข้อมลูเสยีหาย 

โปรแกรม	Biobank	เป็นระบบการท�างานออนไลน์ทีส่ามารถท�างาน

พัฒนา CKD application รักษ์ไต

พัฒนา CKD application รักษ์ไต

พัฒนาโปรแกรม Biobank เก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพ

ผลงาน วิจัยกีตาร์ไม้ไผ่ขดตัว

ร่วมกันภายในทีมนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้มีความปลอดภัยสูง	 สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว	 

และมกีารรายงานข้อมลูเฉพาะแต่ละทมีนักวจิยัทีใ่ช้งาน	เพือ่แจ้งชนดิ	ปรมิาตร	และสถานทีเ่กบ็ตัวอย่างชวีวตัถุ

 นางสาวพชิญ์ระว	ีสรุอารกีลุ	นกัศึกษา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สร้างผลงาน	วิจัยกีตาร์ไม้ไผ่ขดตัว	 เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา	 ช่ือ	 ภูมิป ัญญาไม้ไผ ่ขด	 เพื่อประยุกต์ใช  ้

ในการออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย	มีอาจารย์ที่ปรึกษา

คือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ธนสิทธิ์	จันทะรี	
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 ผูช่้วยศาสตรจารย์	นงลกัษณ์	มทีอง	อาจารย์ประจ�าภาควชิาฟิสกิส์ 

คณะวทิยาศาสตร์	พร้อมคณะนกัวจิยั	น�าเสนอผลงานวจัิยการสงัเคราะห์

วสัดนุาโน	ทัง้นาโนซลิกิอน	นาโนซิลกิา	และนาโนซลิกิอนคาร์ไบด์ทีก่�าลงั

อยูใ่นขัน้ตอนของการศกึษาวจิยัจากเถ้าแกลบ	โดยวสัดนุาโนทีไ่ด้	สามารถ

น�าไปใช้แทนคาร์บอนซึง่เป็นวสัดสุ�าหรบัท�าขัว้ไฟฟ้าแอโนดหรอืขัว้ลบของ

แบตเตอรีช่นดิลเิทยีมไอออน	ทีส่ามารถกกัเกบ็พลงังานได้มากกว่าคาร์บอน	

12	เท่า	ต่อพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ในการเข้าเยี่ยม

ชมโรงงานต้นแบบการผลิต	“นาโนซิลิกอน”	จากแกลบและเถ้าแกลบ

เพื่อใช ้ ในขั้วแบตเตอรี่ลิ เทียมไอออน	 ณ	 อุทยานวิทยาศาสตร  ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในโอกาสที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น

	 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (Cholangiocarcinoma	Screening	and	

Care	Program	:	CASCAP)	และส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

สร้างแอปพลิเคชัน	KKU	CASCAP	App	เพื่อรวบรวมสาระความรู้	ข้อมูล	

ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพยาธิใบไม้ตับ	และโรคมะเร็งท่อน�้าดี	จากโครงการ	

CASCAP	และศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	โดยจดัท�าขึน้เพือ่ให้ทกุคนได้ศกึษา	และตระหนกัถงึความส�าคญั

ของโรคมะเร็งท่อน�้าดี	มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความรู้เพื่อลดจ�านวน 

การเกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี	 ได้ในทุกๆ	ช่องทางการสื่อสาร

KKU CASCAP แอปพลิเคชัน

โรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน”
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	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์

วชัรี	คณุกติต	ินกัวจิยั	คณะเภสชัศาสตร์	ได้ลงนาม	อนญุาต

ให้ใช้สิทธิ	“เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน”	

กับบริษัท	 เอสเค	มะลิวรรณ	จ�ากัด	ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้รบัรางวลั	Skin	control	serum	:	Leading	Innovation 

award	International	Intellectual	Property	network 

Forum	(IIPNF)	จากประเทศไต้หวัน	เมื่อปี	2558	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เปิดตัวโปรแกรม	 CKDNET	 Tools	

สารสนเทศทางการแพทย์	 เพื่อคัดกรองและป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

โรงพยาบาล	4	แห่ง	ประกอบด้วย	โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	โรงพยาบาล

ร้อยเอ็ด	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	 และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย	 ซึ่งการพัฒนา

โปรแกรม	CKDNET	Tools	ส�าหรบัด�าเนนิงานป้องกนัและชะลอโรคไตเรือ้รงั	

ด้วยการบริหารข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุด	 จะช่วยแก้ไขปัญหาผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังได้

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	พญ.ผิวพรรณ	มาลีวงษ์ 

ได้ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ	“แผ่นแอนติเจนส�าหรับตรวจหาแอนติบอดี

ผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด	 (Gnathostomiasis)	 ท่ีเป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์จาก

ยนีไฮโพะเธท-อแิคล็	โปรตนี	ไลบรารีโ่คลนนิง่	18	1	(Hypothetical	protein	

Li	C	18.1)”	ให้กับ	บริษัท	เคสเทรล	ไบโอ	ไซเอ็นซ์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ร่วมกับ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)	และบรษิทัตะนาวศรไีก่ไทย	จ�ากดั	ได้ลงนาม	“ความร่วมมอื

ด้านการพฒันาสายพนัธุไ์ก่ลกูผสมพ้ืนเมืองเพ่ือรองรบัการผลติระดบัอตุสาหกรรม 

ระยะที่	3	 เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการ

ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจรโดยใช้ไก่พันธุ์พื้นเมืองเป็นต้นแบบ	

ความร่วมมือการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ซีรั่มเพื่อฟนฟูสภาพผิว
สูตรนาโนอิมัลชัน

เปิดตัวโปรแกรม CKDNET Tools คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

ผลิตแผ่นแอนติเจนส�าหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด

พัฒนาไก่พื้นเมืองคอเลสเตอรอลต�่า

รายงานประจ ําป ี  2560 
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	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัประเด็นวจิยัจะต้องเป็นโจทย์ทีส่ามารถแก้ปัญหาให้กบัพ้ืนทีไ่ด้	

ซึ่งโจทย์วิจัยหลายเร่ืองได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาของพื้นท่ีได้อย่างเป็น

รูปธรรม	ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ	จ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่

โครงการส�าคัญ

1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ในตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ด�าเนินการในพื้นที่	 29	จังหวัด	มีประชากรในพื้นที่ได้รับการคัดกรอง

เบื้องต้นแล้ว	324,610	ราย	และได้รับการรักษาแล้ว	11,825	ราย	และคณะ

รฐัมนตร	ีได้น�าเอาโครงการดงักล่าวไปประกาศเป็นเป็นวาระแห่งชาต	ิและมมีตใิห้

กระทรวงสาธารณสุขไปประกาศเป็นนโยบาย	“Fluke	Free”	หรือคนไทยปลอด

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในอีก	10	ปี	จากนี้ไป

2. โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ด�าเนินการในพื้นที่	 20	จังหวัด	150	 โรงเรียน	 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม	

14,675	คน	คร	ู677	คน	โดยได้ผลติและพฒันาวิชาชพีครอูย่างต่อเนือ่งในระหว่าง

นักศึกษาครูหลักสูตร	5	ปี	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	และครูประจ�าการ	และ

ยังได้พัฒนาสภาพแวดล้อมส�าหรับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม	ขณะเดียวกัน	

โครงการดังกล่าวได้รับการขยายผลให้เป็นหน่ึงในโครงการระดับชาติในการแก้

ปัญหาการศึกษาของประเทศ	และได้มีการจัดตั้ง	“สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ

ครูส�าหรับอาเซียน”	ขึ้นเพื่อขยายภารกิจในการพัฒนาครูอาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง

	 ด�าเนินการในพื้นที่	4	จังหวัด	17	อ�าเภอ	22	ต�าบล	64	หมู่บ้าน	1,710	

ครัวเรือน	 โดย	4	 จังหวัด	ประกอบด้วย	ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	มหาสารคาม	และ

กาฬสินธุ ์	 ซึ่งได้มีการคัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการน�าร่อง	 และให้ความส�าคัญกับ

ความพร้อมของชุมชน	รวมถึงหน่วยงานท้องถ่ินในการมีส่วนร่วมด�าเนินโครงการ	

ตลอดจนการกระจายตัวของชุมชนในสภาพแวดล้อมทางภูมินิเวศท่ีหลากหลาย

ซึ่งมีการพัฒนา	5	ด้าน	รวมจ�านวนกิจกรรมที่มีการพัฒนา	จ�านวน	580	กิจกรรม	

สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จ�านวนมาก	

4. โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ด�าเนินการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเข้มงวดและ

ครอบคลมุแบบองค์รวม	ในพืน้ที	่จงัหวดัขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	กาฬสนิธุ์	

และชัยภูมิ	ครอบคลุมจ�านวนผู้ป่วยเรื้อรังที่รับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ

และโรงพยาบาลศรีนครินทร์	ประมาณ	50,000	ราย
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 การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงงานวิจัยไปช่วยแก้ปัญหา

ให้ชมุชน	เพ่ือให้เกดิความเข้มแขง็และเกดิการบรูณาการกบัการเรียนการสอน	รวมถงึสร้างช่ือเสียงให้มหาวทิยาลัย	ตลอดจน

การสร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	และสังคม	บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู ่

การพัฒนาชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง	อนัจะน�าไปสูก่ารชีน้�าสงัคมทางปัญญาการพฒันาสงัคมฐานรากด้วยความห่วงใย	ความ

ใส่ใจ	และการดูแลชุมชนและสังคม	ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ด้านบริการวิชาการ

ดา้นบริการวิชาการ



ผู้ปป่ปวยเข้ารับบริกาการ ผผู้ปปป่ปววยยที3รับไว้

จาํนวนเตยีงจาํนวนนหอผู้ปป่ปวย

960,205 รายราย 45,032 45,032 ราย

53 หอ 1,568 เตยีง

69,657 

คลินิก
ทนัตกรรม

46,906

คลินิก
ทนัตกรรมพเิศษ

3,702 3,702 

ทนัตกรรมทนัตกรรมทนัตกรรม
พระราชทานพระราชทานพระราชทาน

จาํนวนผู้รับบริการรวม 120,265 ราย

จ�านวนผูรั้บบริการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

โรงพยาบาลทันตกรรม

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบาบัด

โรงพยาบาลสัตว์

 การบรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ประกอบด้วย 

2	ลักษณะ	คือ		(1)	การบริการวิชาการแก่สังคม	(2)	การบริการ

รักษาพยาบาล	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	 	 ให้บริการวิชาการแก่สังคม

เพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะโดยได้รับงบประมาณ	ดังนี้	

	 (1)	 งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ	จ�านวน	34,437,900	บาท

	 (2)	 งบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	307,978,200	บาท

	 (3)	 จ�านวนผู้รับบริการวิชาการ	มีทั้งสิ้น	700,676	คน

	 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ	

มีการจ�าแนกโครงการเป็นลักษณะชุดโครงการ	ดังนี้

	 (1)	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ

	 	 บูรณาการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 สู่ชุมชน	จ�านวน	86	โครงการ

	 (2)	 โครงการชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง	จ�านวน	8	โครงการ

	 (3)	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศภูมิภาค

	 	 ลุ่มน�้าโขง	(GMS)	จ�านวน	19	โครงการ

	 (4)	 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพยีง

	 	 จ�านวน	1	โครงการ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได ้รับงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล	 จ�านวนทั้ง ส้ิน	

4,091,220,400	บาท	จ�าแนกเป็น

	 (1)	 งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ	จ�านวน	48,797,300	บาท

	 (2)	 งบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	4,042,423,100	บาท

	 (3)	 มีผู้รับบริการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น	1,255,092	ราย

	 (4)	 มีจ�านวนสัตว์เข้ารับบริการทั้งสิ้น	81,530	ตัว

ผลการด�าเนินงาน

 1.การบริการวิชาการแก่สังคม

2. การบริการรักษาพยาบาล
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 เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน	ให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน	รวมถึงการสร้าง

จิตวิญญาณของการมีจิตอาสา	ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ	ตลอดจนการสร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ	เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม	บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	อันจะน�าไปสู่

การชี้น�าสังคมทางปัญญา	การพัฒนาสังคมฐานรากด้วยความห่วงใย	ความใส่ใจ	และการดูแลชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ด�าเนินการโครงการ	ตัวอย่างเช่น	

กจิกรรมบริการวชิาการ

โครงการชุมชนต้นแบบ

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ด�าเนนิโครงการชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2550	จนถงึปัจจบุนั	

ซึ่งมีพื้นที่บริการวิชาการ	ทั้งสิ้น	12	ชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นหลักในการด�าเนินงาน	และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	

และเป็นตวัอย่างให้ชมุชนข้างเคยีงน�าเอาแนวทางทีป่ระสบความส�าเรจ็ไปประยกุต์ใช้เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้	โดยมชีมุชน

ต้นแบบ	ดังนี้	(1)	ชุมชนต้นแบบต�าบลนาอ้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเลย	(2)	ชุมชนต้นแบบต�าบลท่ากระเสริม	อ�าเภอน�้าพอง	

จังหวัดขอนแก่น	 (3)	 ชุมชนต้นแบบต�าบลบ้านกง	อ�าเภอหนองเรือง	 จังหวัดขอนแก่น	 (4)	 ชุมชนต้นแบบ	ต�าบล

หนองกอมเกาะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย	 (5)	ชุมชนต้นแบบต�าบลขามป้อม	อ�าเภอพระยืน	จังหวัดขอนแก่น	

(6)	ชมุชนต้นแบบบ้านโนนม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวดัขอนแก่น	(7)	ชุมชนต้นแบบ	ต�าบลโพธิใ์ส	อ�าเภอศรีสมเดจ็	จังหวดัร้อยเอด็	

(8)	ชุมชนต้นแบบต�าบลรังกาใหญ่	อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	(9)	ชุมชนต้นแบบบ้านโนนม่วงน้อย	ต�าบลยางหล่อ	

อ�าเภอศรบีญุเรือง	จังหวดัหนองบวัล�าภู	(10)	ชมุชนต้นแบบ	ต�าบลวงัทอง	อ�าเภอนาวงั	จงัหวัดหนองบวัล�าภ	ู(11)	ชุมชนต้นแบบ

ต�าบลเหล่า	จังหวัดสารคาม	(12)	ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการอ�าเภอ มข. พัฒนา 

	 จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นด�าเนินการคัดเลือกอ�าเภอในจังหวัดขอนแก่นขึ้น	

1	อ�าเภอ	เพือ่ใช้เป็นอ�าเภอต้นแบบในการแก้ปัญหาครบวงจรของจงัหวดั	ซึง่มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้คดัเลอืกให้	อ.พระยนื	

เป็นอ�าเภอ	มข.	พัฒนา	โดยการน�าองค์ความรู้จาก	มข.	บูรณาการเข้ากับการบริหารงานทรัพยากรต่างๆ	จากหน่วยงาน

ในจงัหวดัขอนแก่น	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่เป็นต้นแบบของการพฒันาให้กับอ�าเภออืน่ๆ	โดยมสี�านกับรกิาร

วชิาการ	เป็นหน่วยงานหลกัทีท่�าหน้าทีป่ระสานทรพัยากร	และองค์ความรูจ้ากหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ใน	มข.	และหน่วยงานต่างๆ 

ในจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมแก้ไขและพัฒนาอ�าเภอพระยืน	 ไปสู่	 อ�าเภอ	มข.	พัฒนา	ส�าหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่	

อ�าเภอ	มข.	พัฒนา	มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการแก่งละว้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกับกรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จัดท�าโครงการเพื่อแก้ปัญหา

ในท้องที่นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพท่ีประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาเร่ืองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในสัดส่วนที่

สูงมาก	และมีปัญหาในด้านอื่นๆ	ตามมาอีกมาก	มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดท�าโครงการเพ่ือเข้าช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ดังกล่าว	ผ่านโครงการย่อย	4	โครงการ	ได้แก่	

	 (1)	 โครงการท้องถิ่นศึกษา	 เพื่อการส�ารวจ	รวบรวมข้อมูล	และวิจัยชุมชนในมิติทางสังคม	 เศรษฐกิจ	และ

วัฒนธรรม	ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุปผล

	 (2)	โครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

	 (3)	 โครงการน�าร่องการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน	เช่น	พลงังานลม	พลงังาน	แสงอาทติย์	เพือ่การกระจาย

น�้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

	 (4)	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการชลประทานแบบมีส่วนร่วม

ซึง่ตลอดระยะเวลาในการด�าเนนิงานประชาชนในพืน้ทีม่คีวามเข้าใจในโครงการเป็นอย่างด	ีปัญหาต่างๆ	ได้รบัการคลีค่ลาย

ไปในทางที่ดีขึ้น	ชุมชนมีความเข้าใจในหลักของการบริหารจัดการน�้า	 มีการน�าเอาน�้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดอาชีพ	

ปลูกผักปลอดสาร	มีการเลี้ยงปลาและกุ้งในน�้ากร่อย	ท�าให้เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้น	ขณะเดียวกันปัญหาทางด้านสุขภาพ

ก็ได้รับการดูแลและให้ค�าแนะน�าท�าให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ที่เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆ	ดิบๆ	
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โครงการเพื่อดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

	 (1)	สภากาแฟสหีราชเดโชชัยการประชุม	“สภากาแฟสหีราช”	(โครงการต่อเนือ่ง)	โดยสภากาแฟสหีราชจดัตัง้ขึน้	

จากความร่วมมือกันในทุกๆ	ด้านของหน่วยงานราชการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่	8	

ค่ายสหีราชเดโชชยั	(ค่าย	ร.8)	จงัหวดัขอนแก่น	เป็นผูก่้อตัง้	มหีน่วยงานราชการต่างๆ	ร่วมเป็นสมาชกิกว่า	20	หน่วยงาน	

อาทิ	กรมทหารราบท่ี	8	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย	ศูนย์บ�าบัดยาเสพติด	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชน	 เขต	4	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท

แอนด์โฮเต็ลผู้อ�านวยการท่าอากาศยานขอนแก่นโรงพยาบาลธัญญารักษ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	และอีกหลายๆ	

หน่วยงาน	 เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	อัพเดทข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกันเดือนละ	1	ครั้ง	

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช	ท�าให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ	ก่อให้เกิดกลุ่ม

หน่วยงาน/ชุมชนที่เข้มแข็ง	การร่วมมือแก้ไขปัญหา	การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	โดยมีการประชุม	จ�านวน	7	ครั้ง	

	 (2)	สภาชุมชนรอบรั้วมอดินแดง

	 (3)	KKU	USR	มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม	

	 (4)	การเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง	มข.	 โดยผ่านกระบวนการส่ือสร้างสรรค์	น�าชุมชนเป็นสุข	 :

มีกิจกรรมการร่วมรายการวิทยุโดยผู้น�าชุมชนท่ีเกิดขึ้น	จ�านวน	82	ตอนจ�านวนองค์ความรู้ท่ีมอบแก่ชุมชน	จ�านวน	

12	ประเด็น	คือรูปแบบรายการในช่วง	Special	Talk	เดือนละ	1	ครั้ง	

โครงการทันตกรรมพระราชทาน 

	 เป็นโครงการด้านวิชาการและบริการทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์	 เพื่อให้กับประชาชน

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และประชาชนในท้องถิน่ทีห่่างไกลตลอดจนผู้ด้อยโอกาสของภมูภิาคนี	้โดยการน�ารถทันตกรรม

ที่ติดตั้งอุปกรณ์ท�าฟัน	และเครื่องมือทางทันตกรรมด�าเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน

ตั้งแต่ปี	2534	โดยได้ให้บริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	เป็นจ�านวน	3,702	ราย
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เสริมฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านบึงแก

	 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดโครงการ	“เสริมสร้างการเรียนรู้	 สมาคมศิษย์เก่า	มข.	 สู่ชุมชน”	

ประจ�าปี	2560	ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบึงแก	ต.โนนท่อน	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	 เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน

และนักเรียน	และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุดพร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษา

และอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน	

จัดอบรมการช่วยฟนคืนชีพส�าหรับญาติผู้ป่วย

 ฝ่ายการพยาบาลศนูย์หวัใจสริกิติิฯ์	จดั	“โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารการช่วยฟ้ืนคนืชพีส�าหรบัญาตผิูป่้วย	ศนูย์หวัใจ

สิริกิติ์ฯ”	 เพื่อให้ความรู้และทักษะเป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนน�าส่งโรงพยาบาลแก่ญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ	ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตทางโรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจหยุดกะทันหัน

จัดโครงการประชุมวิชาการ และตรวจสุขภาพพิเศษ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

	 งานเวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	จัดโครงการประชุมวิชาการ	และตรวจสุขภาพ

พิเศษ	โรคอัมพฤกษ์	อัมพาต	ปี	พ.ศ.	2560	เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต	มีทัศนคติที่ถูกต้อง	สามารถปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม	เพื่อป้องกันปัจจัยเส่ียง

ทีจ่ะท�าให้เกดิโรค	โดยสามารถเลอืกใช้การให้บรกิารค�าปรกึษาได้ตามความต้องการของตนเอง	ซึง่เป็นการให้บรกิารเชงิรุก	

สร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัประชาชน	ซึง่จะท�าให้ประชาชนได้รบัทราบวธิปีฏบิตัทิีถ่กูต้องเมือ่มอีาการของอมัพฤกษ์-อมัพาต

อย่างกะทันหัน
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โครงการแก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 คณะแพทยศาสตร ์ 	 ร ่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์	

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	 โรงพยาบาลนามน	อ�าเภอนามน	จังหวัดกาฬสินธุ	์

จัดกิจกรรม	 “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี	 

กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร	ครั้งที่	 59”	กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ	 

ให้ความรู	้ความเข้าใจในการป้องกัน	ไม่รบัประทานปลาน�า้จดื	แบบสุกๆ	ดบิๆ 

หรือไม่ปรุงสุก	 โดยเฉพาะน�้าจืดที่มีเกล็ดขาว	 เช่น	ปลากระซูบ	ปลาสร้อย	

ปลาขาวนา	ฯลฯ	และความตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของโรคพยาธิใบไม้ตับ	และ

น�าไปสู ่โรคมะเร็งท่อน�้าดีและเสียชีวิต	 ซ่ึงชาวอีสานเสียชีวิตด้วยโรคน้ี	

มากกว่าปีละ	20,000	รายต่อปี

คิดใหม่ ท�าใหม่ ป้องกันภัยไข้เลือดออก 
พร้อมโชว์นวัตกรรมก�าจัดยุงลาย” 
	 แผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว	 งานบริการพยาบาล	 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์	จดัโครงการ	“คดิใหม่	ท�าใหม่	ป้องกนัภยัไข้เลือดออก	

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปี	2560”	พร้อมโชว์นวัตกรรมก�าจดั

ยงุลาย	ซ่ึงท�ามาจากสมุนไพรทีมี่สรรพคณุในการไล่ยุง	อาท	ิตะไคร้หอม	ยูคา

ลิปตัส	 มะกรูด	 โหระพา	 น�ามาสับและอบแห้งห ่อด ้วยผ ้าขาวบาง	 

น�าไปวางไว้จุดต่างๆ	โดยเฉพาะจดุอบัเพ่ือไล่ยุง	และถงัดกัยงุซึง่ใช้ถ่านก่อไฟ

เป็นตวัล่อในยงุเข้ามาในถงั	โดยมกีลุ่มแม่บ้าน	บคุลากรประจ�าหอพกันกัศึกษา	

และกลุ่มผู้รับผิดชอบงานดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนและคณะต่างๆ	 

เข้าร่วมงานจ�านวน	200	คน	

อบรมการป้องกันโรคติดต่อในแพะเนื้อ
	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์	 และคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วมออกโครงการบริการวชิาการสูส่งัคม	ในหวัข้อ	

“การอบรมให้ความรู ้แก ่เกษตรกรด้านการป้องกันและควบคุมโรค 

พาราทูโบคูโลซีสในฟาร์มแพะเนื้อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	ให้แก่

เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะในพืน้ทีต่่างๆของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จ�านวน	3	ครัง้	
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รณรงค์ “สุขภาพปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี”
	 ส�านักบริการวิชาการ	ร่วมกับ	คณะเภสัชศาสตร์	และคณะ

เทคนคิการแพทย์	จดัโครงการให้ความรู	้“อนัตรายจากการใช้สารก�าจดั

ศตัรูพืช	(คร้ังที	่13)”	และ	โครงการ	“สขุภาพปลอดภัยห่างไกลสารเคม”ี	

ให้กับเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ต�าบลบ้านกง	โดยมีเข้าร่วมจ�านวน

ทั้งสิ้น	70	คน	ณ	วัดนทีติรสถิตย์	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

จดัส่งเสริมสขุภาพด้วยกายภาพบ�าบัดแบบองค์รวม
	 ส�านักบริการวิชาการ	 ร ่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์	 

จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างพอเพียงด้วยนวัตกรรมทาง

กายภาพบ�าบัดแบบองค์รวม	เมื่อวันที่	21-22	มิถุนายน	2560	ณ	สถานี

ฝึกอบรมเกษตรกรรม	จ.ร้อยเอด็	ผูเ้ข้าอบรมประกอบด้วย	อาสาสาธารณสขุ

ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ผูน้�าชุมชน	และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสขุ

ภาพประจ�าต�าบล	(รพ.สต.)	ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

ตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ในชุมชน
	 คณะสาธารณสขุศาสตร์	ผูป้ระสานงานโครงการตรวจคดักรอง

โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่/ไส้ตรง	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 และนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ลงพื้นที่	 ต.กุดน�้าใส	

อ.น�้าพอง	 จ.ขอนแก่น	 ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่/ไส้ตรง  

ให้แก่ชุมชน	 ซ่ึงเป็นการคัดกรองให้กับผู้ท่ีมีอายุระหว่าง	45-74	ปี	 

จ�านวน	4	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านกุดกว้าง	บ้านฟากพอง	บ้านหนองอ้อน้อย 

และบ้านแสงจันทร์	ในวันอังคารที่	10	ตุลาคม	2560	

“การผลติเตยีงเพือ่ผูป่้วย และผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิเตยีง”
	 ส�านักบริการวิชาการ	 ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์ 

จดัอบรม	“การผลติเตยีงเพือ่ผูป่้วยและผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิเตยีงส�าหรบั

กลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง”	 เม่ือวันท่ี	 8	 สิงหาคม	 2560	 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	ได้แก่	ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง	อสม.	

ในชุมชนโนนม่วง	กลุ่มหัตถกรรมผู้สูงอายุชุมชนโนนม่วง	ตัวแทนจาก	

รพ.สต.โนนม่วง	และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ในระหว่างวันที่	 17-19	 สิงหาคม	2560	 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระปรชีาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า	

เจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่4	“พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย”	พร้อมทัง้ต้องการให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปเห็นความส�าคญั

ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้

ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ�าปี 2560

	 คณะเกษตรศาสตร์	จดังานวนัเกษตรภาคอีสาน	ในระะหว่างวนัท่ี	20	-	29	

มกราคม	2560	ณ	อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	

จ.ขอนแก่น	 ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรามาธิบด	ีจกัรนีฤบดนิทร์

สยามมินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนา 

การเกษตร	รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย	

เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ	 

การเผยแพร่และถ่ายทอดความรูท้างการเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร	และเผยแพร่

ผลงานด้านพฒันาการเกษตรตามนโยบายของรฐั	การส่งเสรมิกจิกรรมของนกัศกึษา

ให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม	การกระตุ้นและส่งเสริม 

การขยายตวัของธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร	การส่งเสรมิและเผยแพร่สินค้า

ชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร	และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	ให้เห็น

ความส�าคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหาร	และการเป็นครัวของโลก	รวมทั้ง

การแสดงความก้าวหน้าทางวชิาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์

และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง	ๆ
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	 จังหวัดขอนแก่น	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขัน	ขอนแก่นมาราธอน

นานาชาติ	2018	(Khon	Kaen	International	Marathon	2018)	ยกมาตรฐานสู่ระดับโลก	World	Marathon	Majors	

เมื่อวันท่ี	28	มกราคม	2561	โดยมีจ�านวนนักว่ิงรวม	36,993	คน	เป็นประเภทมาราธอน	จ�านวน	1,977	คน	ประเภท

ฮาล์ฟมาราธอน	จ�านวน	2,925	คน	ประเภทมินิมาราธอนจ�านวน	7,091	คน	และประเภทเดินวิ่งจ�านวน	25,000	คน	

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

โดยมีนักวิ่ง	44	เชื้อชาติ	จาก	33	ประเทศทั่วโลก	ร่วมลงแข่งขัน	

	 ผลการแข่งขันประเภทมาราธอนชาย	Teshome	

Getachew	Besha	ชาว	Ethiopia	คว้าชัยรับถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

รางวัล	พร้อมเงินรางวัล	100,000	บาท	ด้วยเวลา	02:20:28	

และประเภทมาราธอนหญงิ	Bize	Beyira	Negasa	ชาว	Ethiopia	

ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	พร้อมเงินรางวัล	50,000	บาท	ด้วยเวลา	
02:48:06	และรางวัลพิเศษเฉพาะชาวไทย	คุณธนาทิพย์	ดีฉิมและคุณปุณยนุช	ปรัชญานิพนธ์	ชายและหญิงซ่ึงเป็น 

คนไทยคนแรกที่เข้าเส้นชัยในประเภทมาราธอน	รับเงินรางวัลพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นเงินคนละ	 

40,000	บาท	เพื่อเป็นค่าสมัครและค่าเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอน
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ด�าเนินพันธกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 โดยการท�าหน้าที่เป็น

ศนูย์กลางด้านอนรัุกษ์	ส่งเสรมิศลิปะ	วฒันธรรม	ภมิูปัญญาท้องถ่ิน	โดยการบูรณาการความรูท้างด้านศลิปะและวฒันธรรม

ของภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียน	การสอน	การวิจัยและการบริการวิชาการ	โดยเน้นในด้านต่อไปนี้

	 1.	พัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ส�าคัญทางด้าน	ศิลปวัฒนธรรม	 

และองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย	ด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สถาปัตยกรรม	กลุ่มชาติพันธุ์ของภูมิภาค

อีสาน	เชื่อมโยงถึงอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

	 2.	พฒันางานวจิยัด้านศลิปวฒันธรรมเพือ่การอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูส่งเสรมิ	พฒันา	และเพิม่คณุค่าของศลิปวฒันธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 3.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ารท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรมก
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1. โครงการ “บุญสมมาบูชาน้ า”  
2. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน 

และผู๎มีผลงานดีเดํนวัฒนธรรมสัมพันธ์ฯ  
3. โครงการบุญเดือน 5 :  แหํพุทธบูชา สมมาอาวุโส 
4. โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ  
5. โครงการตักบาตรนุํงซิ่น วันศีลวันพระ 
6. โครงการบุญข๎าวจี่วาเลนไทน์  
7. โครงการประกวดวงโปงลางพ้ืนเมืองอีสาน 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

มีผลงานวิจยัดา้นศิลปะและวฒันธรรมฯ 

รอ้ยละ 9.27 ตอ่ผลงานวิจยัทั้งหมด 
 

โครงการที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูน้ า 
ในการอนุรกัษแ์ละประยกุตใ์ชศิ้ลปะ 

และวฒันธรรมอีสานจ านวน 7 โครงการ ดงัน้ี 
 

กิจกรรม “น าผลงานศิลปะชุดเจดีย ์ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสรา้งสรรค ์จ  านวน 45 

ช้ิน ออกแสดงท่ีประเทศอินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม จนี สปป.ลาว และ 
ญ่ีปุ่น” 

 
พัฒนาระบบสารสนเทศด๎นศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดท าฐานข๎อมูลศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน 8 ฐาน ดังนี ้
1) ฐานข๎อมูลการแสดงฯ 
2) ฐานข๎อมูลใบลาน 
3) ฐานข๎อมูลศิลปกรรม 
4) ฐานข๎อมูล ฮีต 12 คอง 14 
5) ฐานข๎อมูลพระไม ๎
6) ฐานข๎อมูลศิลปินมรดกอีสาน 
7) ฐานข๎อมูลพระรัตนไตรฯ 
8) ฐานข๎อมูลหมอล า  

2. ฐานข๎อมูลอีสาน จ านวน 6 ฐาน ดังนี้ 
1) ภูมิปัญญากายภาพ  
2) โบราณคดีฯ  
3) ชาติพันธ์ุ 
4) ดนตรี ภูมิปัญญา ฯ  
5) วัฒนธรรมและประเพณี  
6) สถาปัตยกรรมอีสาน  

 

 

ผลการด�าเนินงาน

มีผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ

ร้อยละ	9.27	ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด

โครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเปนผู้น�า

ในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ

และวัฒนธรรมอีสานจ�านวน	7	โครงการ	ดังนี้

1.	โครงการ	“บุญสมมาบูชาน�้า”

2.	 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน	และผู้มี

	 	 	ผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ฯ

3.	โครงการบุญเดือน	5	:	แห่พุทธบูชา	สมมาอาวุโส

4.	โครงการบ�าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ

5.	โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น	วันศีลวันพระ

6.	โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์

7.	โครงการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน

พฒันาระบบสารสนเทศด้านศลิปวฒันธรรม

1.	จัดท�าฐานข้อมลูศลิปวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

จ�านวน	8	ฐาน	ดังนี้

	 1)	ฐานข้อมูลการแสดงฯ

	 2)	ฐานข้อมูลใบลาน

	 3)	ฐานข้อมูลศิลปกรรม

	 4)	ฐานข้อมูล	ฮีต	12	คอง	14

	 5)	ฐานข้อมูลพระไม้

	 6)	ฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน

	 7)	ฐานข้อมูลพระรัตนไตรฯ

	 8)	ฐานข้อมูลหมอล�า

2.	ฐานข้อมูลอีสาน	จ�านวน	6	ฐาน	ดังนี้

	 1)	ภูมิปัญญากายภาพ

	 2)	โบราณคดี	

	 3)	ชาติพันธุ์

	 4)	ดนตรี	ภูมิปัญญา

	 5)	วัฒนธรรมและประเพณี

	 6)	สถาปัตยกรรมอีสาน

กิจกรรม	“น�าผลงานศิลปะชุดเจดีย์	ซึ่งเปนผลงาน

ที่สร้างสรรค์	จ�านวน	45	ชิ้น	ออกแสดงที่ประเทศ

อินเดีย	มาเลเซีย	เวียดนาม	จีน	สปป.ลาว	และ	ญี่ปุน”
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1. โครงการ “บุญสมมาบูชาน้ า”  
2. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน 

และผู๎มีผลงานดีเดํนวัฒนธรรมสัมพันธ์ฯ  
3. โครงการบุญเดือน 5 :  แหํพุทธบูชา สมมาอาวุโส 
4. โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ  
5. โครงการตักบาตรนุํงซิ่น วันศีลวันพระ 
6. โครงการบุญข๎าวจี่วาเลนไทน์  
7. โครงการประกวดวงโปงลางพ้ืนเมืองอีสาน 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

มีผลงานวิจยัดา้นศิลปะและวฒันธรรมฯ 

รอ้ยละ 9.27 ตอ่ผลงานวิจยัทั้งหมด 
 

โครงการที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูน้ า 
ในการอนุรกัษแ์ละประยกุตใ์ชศิ้ลปะ 

และวฒันธรรมอีสานจ านวน 7 โครงการ ดงัน้ี 
 

กิจกรรม “น าผลงานศิลปะชุดเจดีย ์ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสรา้งสรรค ์จ  านวน 45 

ช้ิน ออกแสดงท่ีประเทศอินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม จนี สปป.ลาว และ 
ญ่ีปุ่น” 

 
พัฒนาระบบสารสนเทศด๎นศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดท าฐานข๎อมูลศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน 8 ฐาน ดังนี ้
1) ฐานข๎อมูลการแสดงฯ 
2) ฐานข๎อมูลใบลาน 
3) ฐานข๎อมูลศิลปกรรม 
4) ฐานข๎อมูล ฮีต 12 คอง 14 
5) ฐานข๎อมูลพระไม ๎
6) ฐานข๎อมูลศิลปินมรดกอีสาน 
7) ฐานข๎อมูลพระรัตนไตรฯ 
8) ฐานข๎อมูลหมอล า  

2. ฐานข๎อมูลอีสาน จ านวน 6 ฐาน ดังนี้ 
1) ภูมิปัญญากายภาพ  
2) โบราณคดีฯ  
3) ชาติพันธ์ุ 
4) ดนตรี ภูมิปัญญา ฯ  
5) วัฒนธรรมและประเพณี  
6) สถาปัตยกรรมอีสาน  

 

 

ฐานข้อมูลพระไตรรัตน์ในอีสาน	“พระพุทธรูป	50	องค์”
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	และ

การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อสังคมหลายกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

โครงการและกิจกรรม

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดงาน	Sithan	KKU	Festival	2017	หรือ

งานบุญสมมาบูชาน�้า	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ในระหว่างวันที่	1-3	พฤศจิกายน	

2560	ณ	บริเวณบึงสีฐาน	ส�านักวัฒนธรรม	แบ่งกิจกรรมออกเป็น	4	พื้นที่	

ประกอบด้วย

	 โซนมรกตวารี	แสดงว่าวอีสาน	มวยไทย	ขบวนแห่กระทงตระการตา	

กระทงไฟกลางน�้า	ฟ้อนล�าแคนคอนเทสต์	ดาวรุ่งมอดินแดง	หนังกลางแปลง	

และหมอล�าระเบียบวาทศิลป์	 (บริเวณริมบึงสีฐาน)

	 โซนเวทีชลสถาน	นิทรรศการเสด็จฟ้าสถิตไทย	1,299	ภาพ	ในหลวง	

ร.9	ลานวัฒนธรรมย้อนยุค	โปงลางฟ้อนล�าแคนคอนเทสต์	ประกวดนางนพมาศ	

การแสดงหนังประโมทัย	 แสดงหุ่นกระบอกเพ็ชรหนองเรือ	 และการแสดง

พื้นบ้านหมอล�าประยุกต์	 (บริเวณเวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม)

	 โซนลานอมฤต	ตักบาตรพระสงฆ์	65	รูป	 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่	

ร.10	พิธีอัญเชิญพระอุปคุต	ขบวนแห่ขันหมากเบ็งสักการะหลวงพ่อพระศรี	

50	ปี	มข.	 (บริเวณถนนสีฐาน-อาคารพุทธศิลป์)

	 โซนเนรมิตธารา	 เสวนาน�้าคือชีวิต	 ครีเอทีฟ	 วอล์กกิ้ง	 สตรีท	

ลอยกระทงสมมาบูชาน�้า	ขบวนแห่	KKU	Carnival	 (บริเวณคุ้มสีฐาน)

บุญสมมา บูชาน�า้

รายงานประจ ําป ี  2560 
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดงานบุญเดือน	5	แห่พระพุทธบูชา	สมมาอาวุโส	ฟื้นฟู

สงกรานต์ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยดัง้เดมิ	ตบประทาย	รดน�า้ขอพรผู้อาวโุส	

และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน	 ในวันที่	 10	 เมษายน	2560	 โดยน�านักศึกษา	

บคุลากร	รดน�า้ขอพรผูอ้าวโุส	และผูม้คีณุปูการแก่มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่ส่งเสรมิอนรุกัษ์	

สืบสานงานประเพณีของไทย	สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชน	และเป็นการแสดงออก

ถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ	 เสริมสิริมงคลชีวิต	และส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสอง

คองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน	ณ	อาคารพุทธศิลป์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส

จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน

	 จัดงานศิลปินมรดกอีสาน	สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารแีละวนัอนรุกัษ์มรดกไทย	ปี	พ.ศ.	2560	ในวนัที	่2	เมษายน	2560	ณ	วทิยาลยัปกครองท้องถิน่	

	 มีศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน	จ�านวน	9	ท่าน	จาก	2	สาขา	8	แขนง	ประกอบด้วย	

 สาขาวรรณศลิป์	จ�านวน	2	คน	คอื	(1)	นายส�าเรจ็	ค�าโมง	สาขา	ประพันธ์เพลง	(2)	นายเสถยีร	ยอดด	ีสาขาวรรณกรรม 

	 สาขาศิลปะการแสดง	 จ�านวน	7	คน	คือ	 (1)	นายละมุด	ทรัพย์ผาด	สาขาดนตรีพื้นบ้านประเภทแคน	 

(2)	นายโสโชค	สูโ้นนตาด	สาขาดนตรพีืน้บ้านประเภทพณิ	(3)	นายสขุสนัต์	สวุรรณเจรญิ	สาขาดนตรพีืน้บ้านประเภทกลอง	

(4)	นางธนพร	อินทร์ธิราช	สาขาหมอล�ากลอน	(5)	นางจินตนา	เย็นสวัสดิ์	สาขาหมอล�ากลอน	(6)	นายบุญมี	ไชยขันธุ	์

สาขาล�าเรื่องต่อกลอนท�านองกาฬสินธุ์	 (7)	นายสายทอง	ไกลถิ่น	สาขานักร้องลูกทุ่ง	

	 และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์	6	สาขา	 ได้แก่	 (1)	นายเฉลิมชัย	อินทรชัยศรี	

สาขาเกษตรกรรม	 (2)	นายคมกฤช	ฤทธิ์ขจร	สาขาหัตถกรรม	 (3)	หลวงตาปพนพัชร์	 จิรธัมโม	สาขาการแพทย์และ

เภสัชกรรมไทย	 (4)	กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านหัวบึง	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม	 

(5)	นางพัชรี	พาพินิจ	 (ล�ากลอน)	นายร่มใจ	สาวิกันย์	 (ดนตรีร่วมสมัย)	นางสังวาลย์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 (นักพากย์)	

สาขาศิลปกรรม	(6)	นายพิชัย	พรหมผุย	สาขาสื่อสารวัฒนธรรม

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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	 จัดกิจกรรม	“บ�าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ”	ณ	อาคารพุทธศิลป์	พุทธศิลป์สถาน	โดยคณาจารย์	บุคลากร	

นักศึกษา	และพุทธศาสนิกชน	ด้วยการสวดมนต์ท�าวัตรเย็น	และฟังการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	

โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน	 เพื่อเป็นการเชื่อมโยง	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอนุรักษ์	สบืสาน	และสร้างคณุค่าศาสนา	ศลิปวฒันธรรมไทย	เพือ่ส่งเสริมให้บคุลากรและนกัศกึษาเลง็เหน็ความส�าคัญ

ของการท�านบุ�ารงุพทุธศาสนากจิกรรมภายในงานประกอบด้วย	การท�าวตัรสวดมนต์เยน็	เจรญิภาวนา	และฟังธรรมเทศนา	

พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี	50	ปี	มข.	พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน	รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล

	 จัดกิจกรรม	“บ�าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ”	ณ	อาคารพุทธศิลป์	พุทธศิลป์สถาน	โดยคณาจารย์	บุคลากร	

นักศึกษา	และพุทธศาสนิกชน	ด้วยการสวดมนต์ท�าวัตรเย็น	และฟังการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	

	 	 จัดกิจกรรม	“ตักบาตรนุ่งซ่ินวันศีลวันพระ” 

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน	ในวันพระแรกของเดือน	รวมถึง

โอกาสส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน	 ชาวมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้มโีอกาสประกอบกุศลในวนัศลีวนัพระ	พร้อมรณรงค์

ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซ่ิน	ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น	 ในวันศีล

ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ

วันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม	สร้างโอกาสท�าบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา	ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี

อันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย	ที่ส�าคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	(Culture	and	Care	Community) 

ซึ่งมีพันธกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น	ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์

ท้องถิ่น	ในวันศีลวันพระด้วย

รายงานประจ ําป ี  2560 
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดย	รองศาสตราจารย์	กิตติชัย	 ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นประธานอุปถัมภ์กฐินสามัคคี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 บุคลากร	นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	และผู้น�าท้องถ่ิน	

ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดอดุลยาราม	 เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี	ณ	 วัดป่าอดุลยาราม	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดขอนแก่น	 กว่า	 1,000	 คน	 เมื่อวันท่ี	 7	 ตุลาคม	 2560	 โดยยอดเงินท�าบุญในการถวายผ้ากฐินประจ�าปี

พุทธศักราช	2560

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	และเครอืข่ายด้านศลิปวฒันธรรม	น�าพทุธศาสนิกชนผูม้จิีตศรทัธาร่วมขบวนธรรมถวาย

เทียนพรรษา	9	 วัด	 ในโครงการ	“สัญจรท�าบุญถวายเทียนพรรษา	ประจ�าปี	 2560	 เม่ือวันที่	 1-2	กรกฎาคม	2560

ในจังหวัดขอนแก่น	 มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	120	คน	ร่วมเดินทางสายบุญถวายเทียนในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา

และวันอาสาฬหบูชา

ทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2560

ท�าบุญถวายเทียนพรรษา ประจ�าปี 2560
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งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี

	 พิธที�าบญุตักบาตรและเจรญิพระพุทธมนต์จัดขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวาระวนัคล้ายวนัสถาปนาครบรอบ	53	ปี	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล	และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน	ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย	

ตลอดจนคณาจารย์	บคุลากรและนกัศกึษา	ผูล่้วงลบั	และเป็นการท�านบุ�ารงุวัฒนธรรม	และประเพณอีนัดงีามของชาวไทย	

พธีิบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดนิแดง 

	 จัดงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง	

ประจ�าปี	เพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่บุคลากรและนกัศกึษา	

โดยมี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน

ประกอบพิธี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์และนักศึกษา

จ�านวนมาก	ณ	มณฑลพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการข้าวจี่วาเลนไทน์

	 กิจกรรมบุญข้าวจี่วาเลนไทน์เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด	“ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่”	โดยวันที่	

14	กมุภาพันธ์ของทกุปีทัว่โลกถือเป็นวนัวาเลนไลน์	วนัแห่งความรกั	และซึง่สอดคล้องกบัวถิฮีตี	12	คอง	14	ของชาวอสีาน	

ซึง่เป็นบญุเดอืน	3	“บุญข้าวจี”่	ด้วยเช่นกนั	ซึง่เป็นโอกาสอนัดท่ีีจะผนวกรวม	2	วถิเีข้าด้วยกนัและจัดงาน	“ข้าวจีว่าเลนไลน์” 

เป็นการพลิกฟื้นประเพณีตักบาตรข้าวจี่	 และยังมีวิถีใหม่ให้หนุ่มสาวสมัยนี้	 จากการมอบดอกไม้ของขวัญแทนใจเป็น

การท�าบุญสร้างกุศลร่วมกันในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์
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ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 
“ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดงคอนเทสต์”

	 จดัการประกวดดนตรลีกูทุง่	“ดาวรุง่ลกูทุง่มอดนิแดง”	ประจ�าปี	2560	

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เม่ือ

วนัพธุที	่1	พฤศจกิายน	2560	ภายในเทศกาลสีฐานเฟสติวลั	:	บุญสมมาบชูาน�า้

ประกวดฟ้อนล�าแคนคอนเทสต์

	 จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน	ระดับมัธยมศึกษา	ฟ้อนล�า

แคนคอนเทสต์	 มหกรรมล�าพื้นเมือง	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีประจ�าปี	2560	เม่ือวันที	่2	พฤศจิกายน	2560	

ณ	เวทกีลางแจ้ง	หอศลิปวฒันธรรม	ส�านกัวฒันธรรม	โดยมีการจดัอย่างต่อเน่ือง

ทุกปี	 เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน	

โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน	ส่งเสริม

เยาวชนรุน่ใหม่เกดิความภาคภมิูใจในมรดกทางวัฒนธรรม	เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

ให้ชาวไทยในภูมิภาคอื่นและชาวต่างชาติได้รู้จักยิ่งขึ้น

“บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน”

		 “บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน”	คณะเกษตรศาสตร์	 เป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษา	

ได้ซึมซับอาชีพชาวนาที่ปลูกข้าวมาด้วยความยากล�าบาก	และได้เห็นคุณค่าของข้าวที่เกิดจากความสามัคคีในหมู่คณะ	

ซึง่เป็นประเพณทีีช่าวนาปฏบิตัสืิบต่อกนัมาตัง้แต่สมัยโบราณ	เพือ่เรยีกขวญัพระแม่โพสพทีต่กหล่นตามท้องนาขึน้สูยุ่ง้ฉางข้าว 

และเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่คอยป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ที่จะมาท�าลายข้าว	เพื่อให้ได้ผลผลิตมากในปีต่อ	ๆ	ไป
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	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดกิจกรรมถนนศิลปะหรือที่เรียกกันอย่าง

คุ้นเคยว่า	ART	LANE	ณ	บริเวณสะพานขาว	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	การจัด

กจิกรรมปีนีไ้ด้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที	่14	ซึง่รปูแบบของการจดังาน

จะเน้นย�้าความเป็นงานวิชาการข้างถนนที่เป็นการเผยแพร่ผลงานของ

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และเป็นการจัดกิจกรรมที่ปลอดแอลกอฮอล์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดแสดงนิทรรศการ	Art	Ex	by	Art	Ed	

“ศิลป์แตก”	 (คิดดี	 ตีแตก)	 ผลงานจากนักศึกษา	 สาขาวิชาศิลปศึกษา	 

คณะศึกษาศาสตร์	เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะด้วยตนเอง	ตามความถนัดและความสนใจ	ภายใต้การแนะน�าของ

คณาจารย์ผู้สอนผู้มากประสบการณ์	 ซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะ	 โดยแนวคิดในการจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจแสดงออกถึง

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์	และความพยายามในการสร้างงานศิลปะ

แต่ละชิ้น	 เชื่อว่าผลงานทุกชิ้นเป็นส่วนช่วยให้สนใจหรือผู้ชมเกิดความสุข 

อิ่มเอมใจ	เกิดความหวัง	สุนทรียะ	และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คเณศ	ศีลสัตย์	ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	

สาขาทัศนศิลป์	 ได้รับเชิญให้น�าผลงานศิลปะชุดเจดีย์	 ซึ่งเป็นผลงานที่

สร้างสรรค์ระหว่างปี	พ.ศ.2559	–	2560	จ�านวน	45	ชิ้น	ด้วยเทคนิคผสม

บนผ้าใบที	่BEIKTHANO	GALLERT,	Yangon,	yanmar	ประเทศออสเตรเลยี	

อินเดีย	มาเลเซีย	เวียดนาม	จีน	สปป.ลาว	และญี่ปุ่น	

เทศกาลถนนศลิปะคร้ังที ่14 ART LANE

น�าผลงานศิลปะชุดเจดีย์ แสดงต่างประเทศ

“ศลิป์แตก” : คดิด ีตแีตก นทิรรศการ Art Ex by Art Ed
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	 นทิรรศการแสดงผลงานศลิปนพินธ์	(Art	Thesis	Exhibition)	

โดยนักศึกษาปริญญาโท	 สาขาทัศนศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์ 

จัดระหว่าง	1-31	สิงหาคม	2560	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม	มีผลงานรวม	

40	ผลงานซึ่งล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์จากการกลั่นกรองและตกผลึก

จากการศึกษา	 ค้นคว้างานด้านวิชาการ	 และวิจัยเชิงสร้างสรรค์	 

ผสานกบัการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยัในหลากหลายรปูแบบ	ทัง้จติรกรรม	

และสื่อประสม

	 ส�านักวัฒนธรรมเปิดพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้เพิ่มองค์ความรู้ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน	และศิลปะร่วมสมัย	พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์

ส�าหรับเยาวชนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกว่า	400	คน	พร้อมเปิดพื้นที่

รองรับเยาวชนและผู้สนใจ	ในวันท่ี	9	สิงหาคม	2560	เพื่อให้เยาวชน 

ในท้องถิน่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืได้ร่วมเรยีนรู	้รวมถงึค้นหาเอกลกัษณ์ 

และรากเหง้าความเป็นอีสาน	

เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานส�าหรับเยาวชน

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
(Art Thesis Exhibition)

นิทรรศการแสดงผลงาน
(Open House 2017)

นิทรรศการภาพถ่าย “Value Of Life”

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน	

(Open	 House	 2017)	 ระหว่างวันท่ี	 15-31	 สิงหาคม	 2560	 

ณ	อาคารอเนกประสงค์	AR07	(สมิ)	เพือ่เป็นพืน้ทีส่�าคญัในการเผยแพร่

ผลงาน	และองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทางวชิาการและ

การวจิยั	รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสและความร่วมมอืในการท�างานด้าน

บริการวิชาการหรืองานวิจัยให้แก่สาธารณชน

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่าย	

“Value	Of	Life”	ผลงานของศิลปินภาพถ่ายแนวหน้าระดับประเทศ	

“สุรัตน์	 โชคเฉลิม”	จ�านวน	36	ภาพ	จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้	 

ความเข้าใจ	และเทคนิคการถ่ายภาพ	ถ่ายทอดประสบการณ์ท�างาน	

และสร้างสรรค์ผลงานด้านการถ่ายภาพ	ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ 

สู่การด�าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
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	 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มุ่งเน้นการบริหารแบบมีเป้าหมายที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ระบบการให้บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	คุ้มค่า	และมีธรรมาภิบาลทั้งทางด้านการบริหารงบประมาณ	บุคลากรและ

การบรหิารกระบวนงาน	ทัง้นี	้ในด้านการบรหิารบคุลากรเน้นการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบคุลากร	ในส่วนของ

กระบวนการท�างานเน้นให้มีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	 ไม่ซับซ้อนโดยการปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	การประสานความร่วมมือ

ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ

ท�างานทุกภารกิจ	

านการบริหารจัดการด้



านการบริหารจัดการ
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การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในมหาวิทยาลัย
	 1.	ขยายช่องสญัญาณทีผ่่านระบบเครอืข่าย	UniNet	

ที่มี	 bandwidth	5	Gbps	 เครือข่ายเอกชน	 (ISP)	 ท่ีช่อง

สัญญาณ	 2/0.5	 Gbps	 โดยมีการเช่ือมต่อไปยังคณะ/

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน่วยงานต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ด้วย	bandwidth	ขนาด	1	Gbps	ไม่น้อยกว่า	100	เส้นทาง	และ	ขนาด	10	Gbps	

จ�านวน	35	 เส้นทาง	ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย	 โดยปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ	(Access	point)	มากกว่า	

4,200	จดุ,	UTP	มากกว่า	8,500	จุด	และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร	ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ	

โดยลดข้อจ�ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี	มหาวทิยาลยัยงัให้บรกิารระบบเครอืข่ายไร้สาย	(Wireless	LAN)	จ�านวน	5,800	จดุ

ซึง่มทีัง้ส่วนท่ีตดิตัง้และดแูลเอง	และส่วนท่ีดแูลร่วมกบัคณะ/หน่วยงาน	รวมไปถงึบรษิทัเอกชนทีเ่ข้าให้บรกิารภายในพืน้ที่

มหาวิทยาลัย	โดยจ�าแนกตามพื้นที่ๆ	สามารถใช้บริการได้ดังนี้	

	 	 หอพักนักศึกษา	จ�านวน	700	จุด

	 	 พื้นที่สาธารณะ	 จ�านวน	600	จุด

	 	 ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนการสอน	จ�านวน	2,600	จุด

	 	 ส�านักงานที่ท�าการของคณะ/หน่วยงาน	และพื้นที่สาธารณะ	จ�านวน	2,600	จุด

ในปี	2560	ได้ส�ารวจ/ปรับปรุง	Wi-Fi	ที่วิทยาเขตหนองคายให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับวิทยาเขตหลัก	

	 2.	Smart	Learning	

  1) พัฒนาระบบ e-Learning	โดยการพัฒนาระบบต่างๆ	ที่มีความจ�าเป็น	เช่น	

   (1)	 บ�ารุงรักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 e-Learning	 (LMS)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ

การใช้งาน	มรีะบบการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยสีารสนเทศ	ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์	(e-Learning)	ทีม่ปีระสทิธภิาพ

สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการด�าเนินงานบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของอุปกรณ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ	e-Learning	maintenance	 service	agreement	และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	

e-Learning	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีค่า	up	time	ร้อยละ	99.93	

	 (2)	การส่งเสริม	สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน

ระบบ	e-Learning	ให้กบัคณาจารย์	ในการผลติบทเรยีน	e-Learning 

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน	และมีการส�ารวจจ�านวนรายวิชาที่มีใน

ระบบ	e-Learning	ของมหาวทิยาลยัทีม่กีารใช้งานจรงิในระบบ	ทัง้นี้	

มกีารส�ารวจความพงึพอใจต่อการเข้าใช้ในรายวชิาต่างๆ	มีผลประเมนิ

ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารต่อการเข้าใช้รายวชิาในระบบ	e-Learning 

คิดเป็น	ร้อยละ	83.27
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  2) พัฒนาดิจิทัลส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการเพ่ิมผลผลิตทางด้านสื่อดิจิทัล

การเรียนการสอนยุคใหม่	(VDO-based	lesson,	Courseware,	 iBook)	มีจ�านวนสื่อดิจิทัลการเรียนการสอน	85	ตอน

มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	130	คนมีการจัดซื้อซอฟต์แวร์	ส�าหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน	6	License

  3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในลักษณะ Flipped Classroom	ดังนี้

	 	 	 (1)	 การพัฒนาอาจารย์ด้านการผลิตสื่อดิจิทัลส�าหรับการเรียนการสอน	และพัฒนาห้องส�าหรับ

ผลิตสื่อดิจิทัล	มีจ�านวน	2	โครงการหลัก	และโครงการย่อย	5	โครงการ

	 	 	 (2)	 โครงการปรับปรุงห้องผลิต	Video	Based	Lesson	1	ห้อง

  4) Digitalized Campus

	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้พัฒนา	application	ต่างๆ	 เพื่อให้นักศึกษา	บุคลากร	และประชาชน

ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ใช้เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว	

  5) ปรับปรุงการให้บริการส�านักหอสมุด 

	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตั้งเป้าหมายให้เป็นแหล่งจุดประกายการเรียนรู้	เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

สงัคม	ส�านกัหอสมดุจงึได้มกีารพฒันาระบบต่างๆ	ทัง้ระบบกายภาพให้มรีปูแบบของห้องทีห่ลากหลายในการใช้ประโยชน์	

ปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ปรบัปรงุการให้บรกิารทีห่ลากหลาย	เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้ามาใช้

บริการได้
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	 3.	Smart	Living/Working	

	 	 1)	 พัฒนาระบบ	e-Service	ของกองคลัง

	 	 	 (1)	 ค้นหาการโอนเงินของบุคลากรภายใน	บุคคลภายนอก	บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/ร้านค้า

	 	 	 (2)	 ค้นหารายรับ-รายจ่าย	เงินเดือน	ค่าจ้าง	บ�านาญ	ออนไลน์	

	 	 	 (3)	 พมิพ์ใบรบัรองหกัภาษ	ีณ	ทีจ่่ายส�าหรบัเจ้าหนีก้ารค้า/บคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น	/ผู้รบับ�านาญ

	 	 	 	 /บ�านาญรายเดือน

	 	 	 (4)	 ค้นหาเลขเบิกจ่ายของระบบ	KKUFMIS

	 	 	 (5)	 ช�าระเงินการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

	 	 	 (6)	 การกรอกแบบแจ้งรายการประมาณการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี

	 	 2)	 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง	

	 	 	 (1)	 เงินยืมทดรองจ่าย

	 	 	 (2)	 สารสนเทศผู้บริหาร

	 	 	 (3)	 เงินโอนหน่วยงาน

	 	 	 (4)	 รายการเงินเดือนหน่วยงาน

	 	 3)	 พัฒนาระบบ	(Smart	Printing	System)	 เป็นการลดจ�านวน	printer	 ในส�านักงานลงโดยส่งเสริม

	 	 	 ให้มีการใช้งานร่วมกัน

	 	 4)	 พฒันาระบบ	e-Ordering	ของมหาวทิยาลยั พฒันาระบบจดัซือ้กระดาษ	เป็นราคาเดยีวทัง้มหาวทิยาลัย

	 	 	 พร้อมจัดส่งถึงหน่วยงาน	ลดภาระการจัดท�าเอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง	

	 	 5)	 พัฒนาระบบทะเบียนเอกสารราชการ	ของมหาวิทยาลัย

	 	 	 (1)	 ระบบติดตามเอกสาร	(Document	Management	System)	

	 	 	 (2)	ระบบจองห้องประชุม	

	 	 	 (3)	 ระบบจองรถส่วนกลาง	

	 	 	 (4)	สั่งผลิตเอกสาร	

	 	 	 (5)	แจ้งซ่อมอาคาร

	 	 	 (6)	รับ-ส่งไปรษณีย์
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1. สถานีผลิตพลังงานทดแทนกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) 

การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

2. ผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันทอดซ�้า

 ส�านกังานนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้า	จัดท�าโครงการ	“บรหิารจดัการ

ระบบผลิตกาซชีวภาพ”	 เพื่อใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของ

มหาวิทยาลัย	 โดยใช้พลังงานด้วยความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

ซึง่จะน�าไปสูก่ารเป็นต้นแบบของการอนรุกัษ์พลงังานทีย่ัง่ยนืส�าหรบัเป็นกลไก

ส�าคญัทีจ่ะท�าให้การอนรุกัษ์พลงังานประสบผลส�าเรจ็	นอกจากนีย้งัเป็นแหล่ง

ศึกษาเรียนรู้วิจัยและการพัฒนาต่อยอดงานด้านนวัตกรรมของกระบวนการ

ผลิตและการใช้ประโยชน์จากกาซชีวภาพอย่างสมบูรณ์	 อีกทั้งยังเป็น

การสนับสนุนนโยบาย	Green	&	Smart	Campus	ของมหาวิทยาลัยให้มี

ความรู้และความเข้าใจและมีทักษะในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อราชการและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

	 และท�าความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเทศบาล

นครขอนแก่น	 มีการจัดนิทรรศการอันตรายจากการใช้น�้ามันทอดซ�้า	

	 ปี	2560	มีการปรับปรุงบริเวณ	และระบบจ่ายกาซ	โรงผลิตพลังงานทดแทนกาซชีวภาพอัด	(CBG)	เพื่อพัฒนา

และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด	(Clean	Energy)	และการปรับปรุงระบบการผลิต	การน�ามาใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง	

โดยได้ด�าเนินการ	 (1)	ปรับปรุงรั้วบางส่วน	 (2)	ปรับปรุงประตูทางเข้า	 (3)	ก่อสร้างถนนทางเข้าและลานพื้นที่บริเวณ

ภายในโรงผลิต

	 การผลิตกาซไบโอมีเทนอัด	จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์	 เพื่อใช้

ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์มสาธิต

การเลี้ยงสุกร	การเลี้ยงไก่ไข่	 และการเลี้ยงโคนมของคณะเกษตรศาสตร	์

โดยเปล่ียนเป็นพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณของ

วัตถุดิบอย่างมปีระสทิธิภาพ	สามารถน�ากาซ	CBG	ไปใช้กบัรถ	shuttle	bus	

ของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น	ทีม่รีถให้บรกิาร

อยูจ่�านวนกว่า	20	คนั	และรถยนต์ของมหาวทิยาลยัทีม่กีารตดิต้ังถังกาซ	CNG	ได้

พร้อมสาธิตชุดทดสอบสาร

โพลาร์ในน�้ามันทอดซ�้า	และ

นิทรรศการพลังงานทดแทน	

พร้อมการทดลองใช้น�้ามัน

ไบโอดีเซลกับรถยนต์

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานงานสะอาด
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   3. Solar Energy

	 (1)	 โครงการฟาร์มพลงังานแสงอาทติย์	(Solar	Farm)	มหาวทิยาลัย

ขอนแก่น	ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาส�ารวจพื้นที่เพื่อด�าเนิน

การติดตั้งฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	1	เมกะวัตต์	

	 (2)	 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบสระ

พลาสตกิสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์จ�านวน	25	ชดุ	ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลงังาน

แสงอาทิตย์บริเวณบึงสีฐานฝังตะวันออก	จ�านวน	15	ชุด

4. โครงการบัญชีกาซเรือนกระจก

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดท�าโครงการบริหารจัดการบัญชีกาซ

เรือนกระจกของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	เพือ่ให้

สอดคล้องกบัเป้าหมายการด�าเนนิงานลดกาซเรอืนกระจกในประเทศไทย	และ

มกีารจดัท�าข้อมูลบญัชกีาซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลยัขอนแก่นให้ครอบคลุม

5. การจัดการขยะ 

	 มหาวทิยาลยั	โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และส�านกังานสุขาภิบาล	

ด�าเนนิโครงการจดัการขยะครบวงจร	(ขยะตดิเชือ้)	เพือ่ก�าจดัขณะติดเชือ้จาก

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์และคณะภายในศูนย์วทิยาศาสตร์สขุภาพ	เพ่ือตอบสนอง

นโยบาย	Zero	waste	ก�าจัดขยะท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย	ด้วยการจัดการ

ขยะของมหาวิทยาลัยและไม่น�าขยะไปก�าจัดนอกมหาวิทยาลัย	ซึ่งสามารถ

ก�าจัดขยะติดเชื้อได้	 เฉลี่ยเดือนละ	46.2	ตันต่อเดือน

	 (3)	 การพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	Zero	Energy	Building)	

	 (4)	 การผลิตน�้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับระบบไอน�้าในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ทัง้	33	คณะ/หน่วยงาน	ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่ให้สามารถเข้าร่วมประเมินการจดัการด้านบญัชี

กาซเรือนกระจกกับมาตรฐานต่างๆ	(LESS,	T-VER	&	UI)	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ได้มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 (1)	 จดัพิธเีปิดโครงการบรหิารจดัการบญัชกีาซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลัยขอนแก่น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

เมือ่วนัที	่24	เมษายน	2560	โดยคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการบญัชกีาซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลัยขอนแก่น	

	 (2)	 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยคณะกรรมการนโยบายการจัดท�าบัญชีกาซเรือนกระจกของ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ร่วมกับกองอาคารและสถานที่	จัดท�าโครงการประชุมสัมมนา	“เทคนิคและวิธีการจัดท�าบัญชีกาซเรือนกระจก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น”	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2560

รายงานประจ ําป ี  2560 

 Annual Report  201786



6. การบ�าบัดน�้าเสีย 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีการจัดการน�้าเสียโดยการรวบรวม

น�า้เสยีทีเ่กดิจากการใช้น�า้ตามอาคารส�านกังาน	หรอืทีพ่กัอาศัย	(ไม่รวม

น�า้เสยีจากโรงพยาบาลฯ)	จะถูกรวบรวมผ่านระบบส่งต่อไปยงับ่อบ�าบดั	

เมือ่น�า้เสียผ่านกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยีขัน้สดุท้ายแล้ว	สามารถน�ากลบั

ไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้	 โดยมีปริมาณวันละ	2,000	ลบ.ม.	 โดยน�าน�้าไป

รดต้นไม้	เตมิน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ทีบึ่งหนองหวัช้างและบงึสฐีาน	หรอืแจกจ่าย

ให้เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์ช่วงฤดแูล้งจ�านวน	1,000	ลบ.ม.ต่อวนั

7. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

	 มหาวทิยาลยัเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว	โดยกจิกรรมปลกูป่า	เพือ่เป็นองค์กรทีม่กีารจดัการทีด่	ีบนพืน้ฐานและส่ิงแวดล้อม

ให้เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว	และสะอาด	อกีทัง้เพือ่สบืสานพระราชปณธิานในการอนรัุกษ์ทรพัยากร	ป่าไม้	ด้านการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออก	

ถงึความมจีติส�านกึรักษ์ในสถาบนั	และเสริมสร้างความสมัพนัธ์อันด	ีเช่น

	 (1)	 กิจกรรม	“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”	 โดยสมาคม

ศิษย์เก่าฯ	ณ	บริเวณพื้นที่รอบสมาคมศิษย์เก่า	โดยศิษย์เก่า	คณาจารย์	

นักศึกษา	และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	ร่วมปลูกต้นไม้	200	ต้น

	 (2)	 จดัโครงการปลกูต้นไม้บริเวณพืน้ทีห่น้าคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

โดยปลูกต้นยางนา	จ�านวน	250	ต้น	และต้นมะค่าโมง	จ�านวน	150	ต้น 

ซึ่งปลูกต้นไม้ไปแล้ว	3	ครั้ง	รวมทั้งปีประมาณ	900	กว่าต้น	

	 (3)	 มหาวิทยาลัยปลูกต้นกัลปพฤกษ์	 ณ	 บริเวณลาน

ออกก�าลังกาย	ริมบึงสีฐานฝังตะวันออก	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 (4)	 โครงการ	“ท�าดีเพ่ือพ่อหลวง	 รัชกาลท่ี	9”	 กิจกรรม

ปลูกต้นไม้	โดยนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	กว่า	200	คน	ได้รวมใจ

กันปลูกต้นกัลปพฤกษ์	และต้นมะค่าโมง	ริมถนนบริเวณวงเวียนอาคาร

สิริคุณากร
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีการปรับปรุงภูมิทัศน์	ทัศนียภาพ	และพื้นที่ต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดังนี้

	 1)	 ปรับปรุงทัศนียภาพและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	บริเวณริมบึงสีฐานให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

สถานที่ออกก�าลังกาย	ให้กับนักศึกษา	บุคลาการ	และบุคคลภายนอก

ก�าจัดวัชพืช	บริเวณบึงสีฐาน

ปรับปรุงเส้นทางวิ่ง	และเส้นทางจักรยาน

	 2)	 ปรับปรุงเส้นทางวิ่ง	ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน	สถานที่ออกก�าลังกาย	พร้อมระบบอ�านวยความสะดวก	

เช่น	การปรับปรุงลู่วิ่ง	แสงสว่างของเส้นทาง	ในพื้นที่ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

	 3)	 ปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์สวนรุกขชาติ

	 4)	 ปรับปรุงสภาพผิวจราจร	จ�านวน	3	เส้นทาง	ดังนี้	(1)	ปรับปรุงถนนแก่นประชารักษ์	(จากเจ้าพ่อมอดินแดง	

ถึงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง)	 (2)	ก่อสร้างถนนทางเช่ือมโรงแรมขวัญมอ	อาคารสมาคมศิษย์เก่า	 (3)	ปรับปรุงซ่อมแซม

ผิวจราจรบริเวณสะพานขาวและบริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารสิริคุณากร

	 5)	 การปรบัปรงุทางเดนิเท้าท่ีเชือ่มกนัระหว่างอาคาร	จ�านวน	1	เส้นทาง	คือ	ปรบัปรงุพ้ืนท่ีสาธารณะระหว่าง	5	คณะ 

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะศกึษาศาสตร์	คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช	ีและคณะเศรษฐศาสตร์)

ปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับปรุงสถานที่ต่างๆ 
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	 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินโครงการบริการขนส่งมวลชน	เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว	ลดมลพิษ	และลดค่าใช้จ่าย	

ภายใต้แนวคดิ	KKU	Smart	Transit	เน้นรถขนส่งมวลชนทีทั่นสมยัและใส่ใจสิง่แวดล้อม	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดอบุตัเิหตุ

ในมหาวทิยาลยัให้เป็นศนูย์	และช่วยลดค่าใช้จ่ายของนกัศกึษาและบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ลดมลภาวะทางอากาศ	

และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ภายใต้การก�ากับดูแล	และตรวจสอบ

การท�างานของผูร้บัจ้างของคณะกรรมการบริหารจดัการ	การใช้บริการรถขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ซ่ึงมจีดุเน้นส�าคญั 

คอื	ก)	มตีารางเดินรถทีแ่น่นอน	โดยตดิ	GPS	ทีร่ถทกุคัน	ข)	แสดงเวลาถงึป้ายจอดแบบ	real	time	มจีอ	led	ทกุสถานี

จอด	และผูใ้ช้ดไูด้ผ่านแอปพลเิคชนับนอปุกรณ์เคลือ่นทีไ่ด้	ค)	รถประกอบขึน้ใหม่เอีย่ม	ง)	ม	ีwifi	ฟรี	จ)	รปูแบบทันสมัย	

แบบ	low	floor	ฉ)	เป็นรถปรับอากาศ	ช)	มีการวัดสถิติผู้ใช้บริการผ่านเทคโนโลยี	RFID	ซึ่งจะท�าให้ทราบความต้องการ

ทีแ่ท้จริง	ซ)	ใช้กาซ	NGV	ช่วยชาตลิดพลงังาน	ฌ)	ฟรสี�าหรบัทกุคน	ทัง้ชาวมหาวทิยาลยัขอนแก่น	และประชาชนทัว่ไป

	 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดเส้นทางใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 6	 สาย	 โดย

มีการปรับปรุงหลักๆ	ดังนี้

	 (1)	ขยายเส้นทางเดินรถสายสีส้มให้ผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

	 (2)	ขยายเส้นทางสายสีส้มให้เดินรถจากวงเวียนคณะวิทยาศาสตร์ไปถึงหน้าคอมเพล็กซ์

	 (3)	เส้นทางสายสีแดงขากลับจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	ถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์	จะปรับเส้นทางไปที่

คณะพยาบาลศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ส�านักงานอธิการบดี	และโรงยิม	เพื่อขยายบริการให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล	

และเลี่ยงเส้นทางที่แออัดบริเวณแยกไฟแดงศาลาเดิม

	 (4)	เพิ่มเส้นทางเดินรถสายสีม่วงเดินรถสวนทางกับสายสีน�้าเงิน	 โดยเน้นการบริการจากหอพักพยาบาลไปยัง

คณะพยาบาล

	 (5)	ย้ายจุดต้นสาย	ปลายสายของรถ	(จุดต่อรถ)	สายสีน�้าเงิน	สายสีส้ม	สายสีแดง	และสายสีม่วง	มาที่บริเวณ

ลานคอนกรีตหน้าอาคารสิริคุณากร

ระบบขนส่งมวลชน (KKU Smart Transit)
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  ข๎อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จ้านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (สาขาวิชา) 338 342 344 
ปริญญาตรี 98 (28.99%) 101 (29.53) 100 (29.07) 
ปริญญาโท 137 (40.53%) 137 (40.06%) 138 (40.12%) 
ปริญญาเอก 85 (25.15%) 86 (25.15%) 88 (25.58%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 (0.59%) 2 (0.58%) 2 (0.58%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 (4.73%) 16 (4.68%) 16 (4.65%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 7 6 13 
ปริญญาตรี 2 3 7 
ปริญญาโท 4 2 3 
ปริญญาเอก 1 1 3 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - - 

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

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 4 6 196 
ปริญญาตรี 3                                                                                                2 53 
ปริญญาโท 1 4 73 
ปริญญาเอก - - 54 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   15 

จ้านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 39,622 39,866 38,258 
ปริญญาตรี 30,687 31,781 31,358 
ปริญญาโท 6,980 6,040 4,891 
ปริญญาเอก 1,681 1,756 1,720 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 4 - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 271 285 289 

จ้านวนนักศึกษาใหม่ (คน) 10,113 9,920 9,834 
ปริญญาตรี 8,164 8,306 8,416 
ปริญญาโท 1,552 1,209 1,018 
ปริญญาเอก 249 260 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 4 - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 147 141 151 
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  ข๎อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
จ้านวนนักศึกษาต่างชาติ (คน) 564 471 641 

ปริญญาตรี 267 189 258 
ปริญญาโท 215 199 278 

   ปริญญาเอก 82 82 104 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  1 1 

จ านวนสัญชาติของนักศึกษาตํางชาติ 33 ประเทศ 30 ประเทศ 38 ประเทศ 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตํางประเทศ (Inbound) 267 267 413 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังตํางประเทศ (Outbound) 459 459 474 
จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา (คน)  ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 8,019 7,496 7,608 
ปริญญาตรี 5,909 (73.69%) 5,389 (71.89%) 5,622 (73.90%) 
ปริญญาโท 1,777 (22.16%) 1,720 (22.95%) 1,546 (20.32%) 
ปริญญาเอก 208 (2.59%) 248 (3.31%) 298 (3.92%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 (0.05%) 1 (0.01%) 4 (0.05%) 
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  ข๎อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จ้านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (สาขาวิชา) 338 342 344 
ปริญญาตรี 98 (28.99%) 101 (29.53) 100 (29.07) 
ปริญญาโท 137 (40.53%) 137 (40.06%) 138 (40.12%) 
ปริญญาเอก 85 (25.15%) 86 (25.15%) 88 (25.58%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 (0.59%) 2 (0.58%) 2 (0.58%) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 (4.73%) 16 (4.68%) 16 (4.65%) 

หลักสูตรเปิดใหม่ (สาขาวิชา) 7 6 13 
ปริญญาตรี 2 3 7 
ปริญญาโท 4 2 3 
ปริญญาเอก 1 1 3 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - - 

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

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ (สาขาวิชา) 4 6 196 
ปริญญาตรี 3                                                                                                2 53 
ปริญญาโท 1 4 73 
ปริญญาเอก - - 54 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   15 

จ้านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 39,622 39,866 38,258 
ปริญญาตรี 30,687 31,781 31,358 
ปริญญาโท 6,980 6,040 4,891 
ปริญญาเอก 1,681 1,756 1,720 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 4 - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 271 285 289 

จ้านวนนักศึกษาใหม่ (คน) 10,113 9,920 9,834 
ปริญญาตรี 8,164 8,306 8,416 
ปริญญาโท 1,552 1,209 1,018 
ปริญญาเอก 249 260 249 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 4 - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 147 141 151 
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  ข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ร้อยละวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรต่่อจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา  

ผู๎ส าเร็จการศึกษา  235 คน  209 คน 276 คน 
วิทยานิพนธร์ะดับชาต ิ 111 เร่ือง (47.23%) 88 เร่ือง (42.11%) 121 เร่ือง (43.84%) 
วิทยานิพนธร์ะดับนานาชาต ิ 392 เร่ือง (166.81%) 229 เร่ือง (109.57%) 357 เร่ือง (129.35%) 

รวม 503 เร่ือง (214.04%) 317 เร่ือง (185.17%) 478 เร่ือง (173.19%) 
ร้อยละวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรต่่อจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา  

ผู๎ส าเร็จการศึกษา  2,089 คน  1,793 คน 1,668 
ระดับชาติ 1,372 เร่ือง (65.68%) 1,110 เร่ือง (61.91%) 1,365 เร่ือง (81.84%)  
ระดับนานาชาติ 430 เร่ือง (20.58%) 437 เร่ือง (24.37%) 365 เร่ือง (21.88%)  

รวม 1,802 เร่ือง (86.26%) 1,547 เร่ือง (86.28%) 1,730 เร่ือง (103.72%) 
จ้านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมด (บาท)  ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จากแหลํงทุนภายใน  5,000,000 10,000,000 15,610,000 
     จากแหลํงทุนภายนอก 45,273,330 45,516,500 47,425,104 

รวม 50,273,330 55,516,504 63,035,104 
จ านวนนักศึกษาที่ได๎รับทุน/จ านวนทุนทั้งหมด (คน/ทุน)  2,912 2,997 2,817 

จากแหลํงทุนภายใน 500 1,000 1,187 
จากแหลํงทุนภายนอก 2,412 1,997 1,630 

จ้านวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสายงาน 11,239 11,404 11,510 
 สายวิชาการ (รวม รร. สาธิต) 2,320 2,226 2,327 

สายวิชาการ (ไมํรวม รร. สาธิต) 2,038 1,943 2,021 
สายวิชาการ สังกัด รร. สาธิต และศูนย์ออทิสติก 282 283 306 

 สายสนับสนุน 8,919 9,178 9,183 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 11,239 11,404 11,510 
  ข๎าราชการ 1,299 498 479 
   สายวิชาการ 751 383 367 
   สายสนับสนุน 548 115 112 
  พนักงาน มหาวิทยาลัย 5,913 6,792 6,970 
   สาย วิชาการ 1,307 1,578 1,667 
   สายสนับสนุน 4,606 5,214 5,303 

พนักงานราชการ : สายสนับสนุน 323 313 298 
พนักงานหนํวยงานในก ากับ 397 397 378 

   สาย วิชาการ 104 98 98 
   สายสนับสนุน 293 299 280 

ลูกจ๎าง 3,307 3,404 3,385 
   สาย วิชาการ 158 167 195 
   สายสนับสนุน 3,149 3,237 3,190 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา (ไม่รวม รร.สาธิต)   
 ต่ ากวําปริญญาตรี 1 - - 
 ปริญญาตรี 85 68 78 
 ปริญญาโท 558 533 522 
 ปริญญาเอก 1,394 1,342 1,421 

สายวิชาการ

สายสันบสนุน

สายสันบสนุน

สายสันบสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ

สายวิชาการ

รายงานประจ ําป ี  2560 
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ข๎อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหนํงทางวิชาการ (ไม่รวม รร.สาธิต)   
 ศาสตราจารย ์ 50 51 64 
 รองศาสตราจารย ์ 424 411 416 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 713 700 727 
 อาจารย ์ 849 782 814 
จ านวนอาจารย์ชาวตํางชาติ (ไมํรวม รร.สาธิต) 49 43 52 
สัดสํวนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษา (ไมํรวม รร.สาธิต) 6.8 : 2.7 : 0.4 6.9 : 2.7 : 0.3 7.0 : 2.6 : 0.4 
สัดสํวนต าแหนํงทางวิชาการ (ไมํรวม รร.สาธิต)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ศ : รศ. : ผศ. : อ.  0.3 : 2.1 : 3.5 : 4.2 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 

งบประมาณด้านการวิจัย (ล้านบาท) 784.5955 1,053.4498 1,286.0707 
งบประมาณแผํนดิน 159.0101 338.7467 270.7703 
งบประมาณเงินรายได๎มหาวิทยาลัย 137.3900 134.3750 126.8000 
งบประมาณทุนวิจัยภายนอก 488.1954 580.3281 888.5004 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํ (เร่ือง)    
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาต ิ 821 446 226 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับนานาชาต ิ 1,243 1,310 1,336 

Scopus 1,042 1,146 1,199 
ISI 990 877 941 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในฐานข๎อมูล Scopus (Q1+Q2) 623 674 710 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในฐานข๎อมูล ISI (Q1+Q2) 677 604 612 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในฐานข๎อมูล Scopus +ISI (Q1) 718 750 726 
จ้านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาต ิ

รวม 7,138 บทความ 4,746 บทความ 3,519 บทความ 
·  ฐานข๎อมูล Scopus 4,521 4,817 3,519 
·  ฐานข๎อมูล ISI 2,749 124 0 

จ้านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการออกเลขที่)  
รวม 388 ผลงาน 475 ผลงาน 267 ผลงาน 

·  อนุสิทธิบัตร  60 85 23 
·  ลิขสิทธิ์  311 326 173 
·  สิทธิบัตร 14 64 60 
·  พันธุ์พืชใหม ํ 3 - 11 

งบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม (บาท) 78,791,300 239,298,700 307,978,200 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 48,080,800 28,601,500 34,437,900 
งบประมาณเงินรายได๎ 30,710,500 210,697,200 273,540,300 

จ านวนโครงการด๎านบริการวิชาการแกํสังคม 117 137 114 
งบประมาณด้านการบริการรักษาพยาบาล 4,300,366,400 4,465,210,700 4,091,220,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐ 791,536,400 930,383,700 48,797,300 
งบประมาณเงินรายได๎ 3,508,830,000 3,534,827,000 4,042,423,100 

จ้านวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (คน)    
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 881,075 904,643 960,202 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100,752 103,257 103,181 
โรงพยาบาลทันตกรรม 107,502 116,067 120,265 
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ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
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รวม 7,138 บทความ 4,746 บทความ 3,519 บทความ 
·  ฐานข๎อมูล Scopus 4,521 4,817 3,519 
·  ฐานข๎อมูล ISI 2,749 124 0 

จ้านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการออกเลขที่)  
รวม 388 ผลงาน 475 ผลงาน 267 ผลงาน 

·  อนุสิทธิบัตร  60 85 23 
·  ลิขสิทธิ์  311 326 173 
·  สิทธิบัตร 14 64 60 
·  พันธุ์พืชใหม ํ 3 - 11 

งบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม (บาท) 78,791,300 239,298,700 307,978,200 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 48,080,800 28,601,500 34,437,900 
งบประมาณเงินรายได๎ 30,710,500 210,697,200 273,540,300 

จ านวนโครงการด๎านบริการวิชาการแกํสังคม 117 137 114 
งบประมาณด้านการบริการรักษาพยาบาล 4,300,366,400 4,465,210,700 4,091,220,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐ 791,536,400 930,383,700 48,797,300 
งบประมาณเงินรายได๎ 3,508,830,000 3,534,827,000 4,042,423,100 

จ้านวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (คน)    
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 881,075 904,643 960,202 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100,752 103,257 103,181 
โรงพยาบาลทันตกรรม 107,502 116,067 120,265 
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ข๎อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหนํงทางวิชาการ (ไม่รวม รร.สาธิต)   
 ศาสตราจารย ์ 50 51 64 
 รองศาสตราจารย ์ 424 411 416 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 713 700 727 
 อาจารย ์ 849 782 814 
จ านวนอาจารย์ชาวตํางชาติ (ไมํรวม รร.สาธิต) 49 43 52 
สัดสํวนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษา (ไมํรวม รร.สาธิต) 6.8 : 2.7 : 0.4 6.9 : 2.7 : 0.3 7.0 : 2.6 : 0.4 
สัดสํวนต าแหนํงทางวิชาการ (ไมํรวม รร.สาธิต)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ศ : รศ. : ผศ. : อ.  0.3 : 2.1 : 3.5 : 4.2 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 

งบประมาณด้านการวิจัย (ล้านบาท) 784.5955 1,053.4498 1,286.0707 
งบประมาณแผํนดิน 159.0101 338.7467 270.7703 
งบประมาณเงินรายได๎มหาวิทยาลัย 137.3900 134.3750 126.8000 
งบประมาณทุนวิจัยภายนอก 488.1954 580.3281 888.5004 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํ (เร่ือง)    
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาต ิ 821 446 226 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับนานาชาต ิ 1,243 1,310 1,336 

Scopus 1,042 1,146 1,199 
ISI 990 877 941 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในฐานข๎อมูล Scopus (Q1+Q2) 623 674 710 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในฐานข๎อมูล ISI (Q1+Q2) 677 604 612 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํในฐานข๎อมูล Scopus +ISI (Q1) 718 750 726 
จ้านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาต ิ

รวม 7,138 บทความ 4,746 บทความ 3,519 บทความ 
·  ฐานข๎อมูล Scopus 4,521 4,817 3,519 
·  ฐานข๎อมูล ISI 2,749 124 0 

จ้านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการออกเลขที่)  
รวม 388 ผลงาน 475 ผลงาน 267 ผลงาน 

·  อนุสิทธิบัตร  60 85 23 
·  ลิขสิทธิ์  311 326 173 
·  สิทธิบัตร 14 64 60 
·  พันธุ์พืชใหม ํ 3 - 11 

งบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม (บาท) 78,791,300 239,298,700 307,978,200 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 48,080,800 28,601,500 34,437,900 
งบประมาณเงินรายได๎ 30,710,500 210,697,200 273,540,300 

จ านวนโครงการด๎านบริการวิชาการแกํสังคม 117 137 114 
งบประมาณด้านการบริการรักษาพยาบาล 4,300,366,400 4,465,210,700 4,091,220,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐ 791,536,400 930,383,700 48,797,300 
งบประมาณเงินรายได๎ 3,508,830,000 3,534,827,000 4,042,423,100 

จ้านวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (คน)    
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 881,075 904,643 960,202 
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100,752 103,257 103,181 
โรงพยาบาลทันตกรรม 107,502 116,067 120,265 

รายงานประจ ําป ี  2560 
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ปงีบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 30,409 31,299 32,888 
โรงพยาบาลสัตว์  79,097 81,656 80,333 

งบประมาณการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 7,122,700 4,683,200 4,711,700 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 1,969,700 2,159,700 2,159,700 
งบประมาณเงินรายได๎ 5,153,000 2,523,500 2,552,000 

งบประมาณมหาวิทยาลัยทั้งหมด (บาท) 13,376,427,500 13,716,794,860 15,635,172,370 
งบประมาณเงินแผํนดิน 4,613,784,900 4,847,143,900 5,263,220,000 
งบประมาณเงินรายได๎ 8,762,642,600 8,869,650,960 10,371,952,370 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คศ. 2015 คศ. 2016 คศ. 2017 
QS WORLD UINVERSITY RANKINGS    
 ระดับโลก 701+ 701+ 801+ 
 ระดับเอเชีย  171-180 171-180 165 
 ระดับประเทศ  7 6 7 
THE UINVERSITY RANKINGS    
 ระดับโลก - 600-800 >800 
 ระดับประเทศ - 4 7 
WEBOMETRICS (Ranking Web of World Universities)    
 ระดับโลก 578 533 651 
 ระดับเอเชีย  11 7 10 
 ระดับประเทศ 5 3 5 
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ความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตํางประเทศ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ จ้านวน ประเทศ จ้านวน 
Australia 12 Mexico 1 
Austria 1 Myanmar [Burma] 6 
Belgium 2 Nepal 1 
Bhutan 1 Netherlands 1 
Brazil 1 New Zealand 4 
Cambodia 3 Norway 1 
Canada 5 Peru 1 
China 36 Philippines 2 
Czech Republic 1 Poland 1 
Denmark 1 Portugal 1 
Finland 1 Russia 1 
France 4 Singapore 3 
Germany 11 South Africa 1 
India 1 South Korea 8 
Indonesia 89 Spain 2 
Ireland 2 Sri Lanka 1 
Italy 2 Sweden 1 
Japan 75 Taiwan 16 
Laos 15 Thailand 8 
Latvia 1 United Kingdom 7 
Lithuania 1 United States 25 
Malaysia 4 Vietnam 15 

รวมทั้งหมด 376 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
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รายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย	:	บาท)

 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2559

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,321,607,289.68	 1,105,198,839.79	

ลูกหนี้ระยะสั้น 							250,076,668.50	 					237,922,961.15	

รายได้ค้างรับ 							129,943,822.30	 195,603,832.81	

เงินลงทุนระยะสั้น 5,761,535,425.42	 5,034,099,817.43	

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 							304,457,806.01	 		306,357,021.52	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 						3,088,073.33	 					3,500,434.94	

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,770,709,085.24 6,882,682,907.64 

สินทรัพยไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 				200,000.00	

เงินลงทุนระยะยาว 7,815,333,306.73	 7,051,057,525.35	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ) 7,370,984,372.29	 6,717,802,927.26	

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ) 							809,558,685.24	 619,640,656.46	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) 29,243,228.02	 61,983,663.92	

งานระหว่างก่อสร้าง 							824,975,619.92	 1,278,110,132.40	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,693,310.00	 				5,955,880.00	

รวมสินทรัพยไม่หมุนเวียน 16,854,788,522.20 15,734,750,785.39 

รวมสินทรัพย 24,625,497,607.44 22,617,433,693.03 

รายงานประจ ําป ี  2560 
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รายงานทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ต่อ)

(หน่วย	:	บาท)

 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2559

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 							346,520,934.15	 	88,922,427.33	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 							708,097,527.13	 			313,667,691.54	

รายได้รอการรับรู้ 							630,146,383.30	 					592,239,158.46	

เงินรับฝากระยะสั้น 306,373,680.82	 299,894,567.98	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 										1,913,665.63	 			548,049.95	

เงินประกัน 50,709,065.47	 						50,038,920.67	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,043,761,256.50 1,345,310,815.93 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว 								10,033,323.26	 					10,234,899.88	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,033,323.26    10,234,899.88 

รวมหนี้สิน 2,053,794,579.76 1,355,545,715.81 

สินทรัพยสุทธิ 22,571,703,027.68 21,261,887,977.22 

สินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุน

ทุนส�ารองสะสม 				8,585,623,660.56	 8,289,824,122.65	

กองทุน 			2,168,082,444.98	 2,059,199,181.22	

เงินส�ารองอื่น 1,798,865,466.28	 1,484,778,831.04	

รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 1,153,077,876.18	 927,980,744.64	

ทุนทรัพย์สิน 8,866,053,579.68	 		8,500,105,097.67	

รวมสินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุน 22,571,703,027.68 21,261,887,977.22 
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย	:	บาท)

		ปีงบประมาณ	2560		 	ปีงบประมาณ	2559	

รายได้

รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 				5,368,572,684.66	 				4,844,171,934.19	

รายได้อื่นจากรัฐบาล 				1,385,672,348.42	 				1,561,455,958.76	

รายได้มหาวิทยาลัย

รายได้จากการจัดการศึกษา 				1,515,277,789.79	 				1,535,374,915.50	

รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล 				5,592,878,195.57	 				5,069,596,571.43	

รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 				1,123,657,768.90	 						854,801,085.56	

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 							258,710,608.54	 						233,746,430.93	

รายได้ดอกเบี้ยรับและจากการลงทุน 							285,088,359.07	 						261,559,789.35	

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 							176,626,476.65	 						159,747,054.85	

รายได้จากการอุดหนุนกิจกรรมเฉพาะ 							682,752,935.17	 						709,641,206.51	

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 									77,407,359.02	 						122,497,077.12	

รายได้จากการบริจาค 									23,228,581.50	 						119,525,607.49	

รวมรายได้ 		16,489,873,107.29	 		15,472,117,631.69	

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 				6,019,456,216.79	 				5,578,162,597.34	

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 				1,271,261,143.03	 				1,386,006,671.73	

ค่าวัสดุ 				3,245,972,413.53	 				2,982,922,344.62	

ค่าใช้สอย 				2,774,928,544.26	 				2,497,938,463.86	

ค่าสาธารณูปโภค 							374,600,922.17	 						340,003,899.17	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 				1,154,537,735.68	 						989,851,701.98	

ค่าใช้จ่ายภาษี 										3,204,262.00	 										3,277,500.00	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น 							332,685,902.09	 						298,097,186.92	

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 15,176,647,139.55	 14,076,260,365.62
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักเบิกเกินส่งคืน
กระทรวงการคลัง 				1,313,225,967.74	 1,395,857,266.07

หัก		เบิกเกินส่งคืน 							6,057,536.88	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 				1,313,225,967.74	 					1,389,799,729.19	

รายงานประจ ําป ี  2560 
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

	 รองศาสตราจารย์ล�าปาง		แม่นมาตย์	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

ผู้จัดท�า

	 นายภัทรศักดิ์	 	ธรรมศิริรักษ์	 	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์

	 นางภัทรวดี	 	พลไพรสรรพ์	 หัวหน้างานแผนและประเมินผล	กองยุทธศาสตร์

	 นางสาวสดใส		พิมพ์ทองงาม	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

	 นางสาวอภัยวรรณ		ด�าข�า	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	

	 นางสาวอรทัย		ลุลงยศ		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

แหล่งข้อมูล 

	 รายงานการเงิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	จากกองคลัง	

	 รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จากคณะ	ศูนย์	สถาบัน	ส�านัก

	 สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560

รายงานประจ ําป ี  2560 
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