


““การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่งนั้น เป็นคุณอยางยิ่ง 
เพราะทําใหการศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของประเทศ 

ซึ่งตอไปจะเป็นผลดี แกการพัฒนายกฐานะความเป็นอยูของประชาชน
 ในภูมิภาคนี้เป็นอยางยิ่ง ความสําเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเป็นความสําเร็จที่ทุกคนจะยินดียิ่ง””

 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
 ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแกน
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510
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สารจากอธิการบดี

 การพฒันาและเจรญิเตบิโตของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกดิขึน้ด้วยความมุง่มัน่

ของมหาวทิยาลยัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ตามพนัธกิจหลกั จนมผีลงานส�าคัญท่ีโดดเด่นประจกัษ์สูส่าธารณชนมากมาย 

มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรให้ได้มาตรฐาน การเพิม่

ทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพร้อมเข้าสู่ระบบการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

บณัฑติสามารถพฒันาตนเองสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ จงึเร่งพฒันารายวชิาสหกจิศกึษา และการจดัโครงการบ่มเพาะธรุกจิ 

เป็นต้น ส�าหรับด้านการวิจัยได้มุ่งเน้นการน�าผลงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาส�าคัญของชุมชน สังคม และประเทศ ผลงานวิจัย

ยังเช่ือมโยงไปสู่ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการให้บริการด้านสุขภาพที่ตรงตามความต้องการของชุมชน

และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

มีการสนับสนุนส่งเสริมการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามด้านต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมทาง

วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของภูมิภาค มีกิจกรรมท่ีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนให้ความชื่นชมและสนใจ มีส่วนร่วม

เป็นจ�านวนมาก เช่น โครงการสฐีานเฟสตวิลั บญุสมมา บชูาน�า้ ถวายเทยีนพรรษาสญัจร บ�าเพญ็บญุบารมบีนวถิชีาวพทุธ 

ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ สร้างเมรุลอยนกหัสดีลิงค์พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ และพิธีบวงสรวง

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ท้ังน้ี ด้วยความปรารถนาอย่างดียิ่งที่หวังให้ผลการด�าเนินงานทั้งหลายได้ถ่ายทอดเพื่อเกิดคุณ

ประโยชน์สูงสุดในระดับภูมิภาค ประเทศชาติ และออกสู่สากลต่อไป เราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบคุณ

เป็นอย่างสงูไปยงัทกุท่าน และหน่วยงานทกุภาคส่วนทีใ่ห้การสนบัสนนุ ได้ร่วมแรงกายร่วมแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

และการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

   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

จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ เป็นนายกรฐัมนตรไีด้มกีารทบทวน

การจดัต้ังมหาวทิยาลยันีอ้กีครัง้หนึง่ และในปีพทุธศกัราช 

2505 จึงได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาช้ันสูงด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น 

และเสนอชือ่สถาบนัแห่งนีเ้ป็นภาษาองักฤษว่า Khonkaen 

Institute of Technology มีชื่อย่อว่า K.I.T.

 ในปีพุทธศักราช 2506 รัฐบาลได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่ จัดร่าง

หลักสูตร ตลอดจนการติดต่อช่วยเหลือจากต่างประเทศและก�าหนดชื่อเป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และเลือกบ้านสีฐาน ต�าบลในเมือง เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย มีเน้ือที่ 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 

โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ในป ี

พุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และในปีพทุธศกัราช 2509 มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่นและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ซ่ึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายนักศึกษา 

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานที่ปัจจุบัน
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พัฒนาการ

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการมาโดยล�าดับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ในที่นี้แบ่งพัฒนาการตามผล

สัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ 3 ยุคดังนี้

ยุคที่หนึ่ง : ทศวรรษที่หนึ่งและสอง มหาวิทยาลัยแห่งแรกและชั้นน�าของภูมิภาคของประเทศ

 พัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคที่หนึ่ง ในทศวรรษที่หนึ่งและสอง 

(พ.ศ. 2507-2526) เป็นยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวของมหาวิทยาลัย

 ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2507 - 2516) ทศวรรษของการก่อตั้ง

 ในยุคเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2507 มีการจัดการเรียน

การสอน 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะ

วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ท�าหน้าที่สอนในรายวิชาพื้นฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา 
ในปีแรกมจี�านวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 107 คน ทัง้นีใ้นทศวรรษแรกมหาวทิยาลยัขอนแก่นผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรรีุน่แรก

ในปีการศกึษา 2510 จ�านวน 59 คน ระยะต่อมาได้ขยายไปสูก่ารจดัตัง้คณะศกึษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

  ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2517-2526) ทศวรรษของการขยายตัว

 ในช่วงทศวรรษที่สองมหาวิทยาลัย ขอนแก่นมีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้ง คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และจัดตั้งหน่วยงานรองรับภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น ส�านักวิทยบริการ 

สถาบันวิจัย และพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย

ยุคที่สอง : ทศวรรษที่สามและสี่ มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ

 พัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคที่สอง ทศวรรษที่สาม และส่ี  

(พ.ศ. 2527-2546) เป็นยคุแห่งการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง และพฒันาขดีความสามารถ

ด้านการวิจัย 

 ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2527-2536) ทศวรรษของการขยายตัวต่อเนื่อง

 ในตอนต้นของช่วงทศวรรษทีส่ามนี ้มหาวทิยาลัยขอนแก่นมกีารจดัตัง้คณะ/

หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลย ีคณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ด�าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยสุรนารี ต่อมาได้แยกตัว

ออกเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามล�าดับ 

 ทศวรรษที่สี่ (ปี พ.ศ. 2537-2546): มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)

 ในทศวรรษน้ีนับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้างครอบคลุมและจัดว่าเป็น  

Comprehensive University ที่ส�าคัญของภูมิภาค มีการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการจัดการ และมีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุน การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เช่น ส�านักทะเบียน

และประมวลผล สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้าโขง สถาบันสันติศึกษา (เป็นหน่วยงานในก�ากับของ

มหาวิทยาลัย)
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ยุคท่ีสาม : ทศวรรษท่ีห้า (พ.ศ. 2547-2557) : ก้าวย่างสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการการวจัิย และมหาวทิยาลัยช้ันน�าของภมิูภาคอาเซยีน 

 ในยุคที่สามเป็นยุคแห่งการ

เปล่ียนแปลง จากภาวะโลกาภิวัตน์ ซึ่ง

มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดได้ก�าหนด

วิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาขอนแก่นเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีใช้ในการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ในทศวรรษท่ีห้า (พ.ศ. 2547-2556) มหาวทิยาลยัขอนแก่นเริม่มคีวามเข้มแขง็ด้านการวจิยัต่อเนือ่งมาจากท้าย

ทศวรรษที่สี่ที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่างเข้มข้น โดยองค์กรต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก การประเมินโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ส�านกังานประเมนิและรบัรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) องค์การมหาชน ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

ตลอดจนการเข้าสู ่การประเมินในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับของนิตยสาร Asia week (ASIA’S BEST  

UNIVERSITIES 2000) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยนิตยสาร Times (World University Ranking 2006)

 ทศวรรษที่หก (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน) ก้าวย่างสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก เป็นช่วงของการฉลอง

วาระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้ง ภายใต้ค�าขวัญ “50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” พร้อมทั้ง

เป็นช่วงของการก้าวย่างทีจ่ะเตบิโตไปเป็นมหาวิทยาลยัวจิยัชัน้น�าของโลก มผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสงูขึน้ 

ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญหลายโครงการในด้านการพัฒนาประเทศในช่วงนี้ มีการจัด

ตั้งคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ ในช่วงทศวรรษที่ 6 มหาวิทยาลัยจะมี

คณะวิชารวมทั้งสิน 26 คณะวิชา และ 2 โครงการจัดตั้งคณะวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง 

คือ สถาบันสุขภาพลุ่มน�้าโขง และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน

 และนับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ในวันที่ 17 

กรกฎาคม 2558 ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 

 โดยได้มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับ

โครงสร้างองค์กร มกีารแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยของส�านกังาน ตลอดจนมกีารยบุเลิกและยบุรวมหน่วยงานต่างๆ 

ที่มีภารกิจที่ใกล้เคียงกัน ไว้ด้วยกันอีกด้วย
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ตราสัญลักษณ์

 การจัดท�าตราสัญลักษณ์ รเิริม่จากพระยาอนมุานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ) มอบนายพินจิ สวุรรณะบุณย์ 

เป็นผู้ยกร่าง โดยท่านก�าหนดให้แนวคิดเป็นรูปพระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญ และศักดิ์สิทธิ์

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 สีประจ�ามหาวิทยาลัย คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึง

ลักษณะและภูมินามของพื้นที่ ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือ

ท่ีเรยีกว่า “มอดินแดง” เป็นชือ่เรยีกพืน้ทีเ่นนิด้านทศิเหนือของตัวเมอืง

ขอนแก่น บริเวณถนนมิตรภาพประมาณ 4-5 กิโลเมตร ไปทางจังหวัด

อุดรธานี ซึ่งดินบริเวณนี้เป็นดินชุดยโสธรมีสีสดแดงแบบสีสนิม เมื่อ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น มาตัง้ท่ีนีจ่งึเลอืกเอาสดีนิแดงของมอดนิแดงเป็น

สีประจ�ามหาวิทยาลัย แต่ก่อนนั้นในยามที่จะอธิบายว่าสีดินแดงคือ

อย่างไร มักเปรียบเทียบกับสีอิฐมอญ จึงมีการเรียกสีดินแดงว่า “สีอิฐ” 

ควบคู่กันมา โดยในพระราชกฤษกีกาว่าด้วยปริญญาบัตรและครุย

วิทยฐานะ พ.ศ. 2544 ระบุว่าสีประจ�ามหาวิทยาลัย คือ สีดินแดง

 ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย คือ ดอกกาลพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ ทรงปลกูพระราชทาน เมือ่ครัง้เสด็จพระราชด�าเนนิ

ประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 

2510 ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นไม้ท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Cassia 

bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง 

ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็น สีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลยั
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 ปณิธานและปรัชญา

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลก 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็น

สถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการวางรากฐาน

ให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 บัณฑติแห่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น พงึเป็นผูท้ีก่อปรด้วย วทิยา จรยิา และปัญญา อนัทีจ่ะสามารถ

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าระดับโลก”

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนมีผลการ

จัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย 1 ใน 400 ของโลก เมื่อพิจารณาจากผลงานทางด้านการ

ผลิตบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย จากการจัดอันดับจากองค์กร

ประเมนิคณุภาพทัง้ภายในประเทศและนานาชาต ิรวมถงึการพฒันาตนเองให้เป็นมหาวทิยาลยัแห่งการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยั

วจิยัชัน้น�า มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ และมหาวิทยาลัยของชุมชน

 พันธกิจ

 การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
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 ค่านิยม

 1. อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)

 2. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)

 3. การบริหารกระบวนการและการปฏิบัติงาน (Management and practices base on information)

 4. ให้ความส�าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer & Stakeholder Focus)

 5. มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus)

* การทบทวนค่านิยม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 7 ก.พ. 2561

 วัฒนธรรมองค์กร

 1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ และธรรมาภิบาล 

 2. ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น

 3. มคีวามคดิสร้างสรรค์ในการท�างาน ศรทัธา จงรกัภกัดต่ีอองค์กร ขยนัอดทน ท�างานเป็นทมีและมจีติใจบริการ 

 4. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

   การเชื่อมโยงองค์ความรู้ ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึงการเชื่อมโยง
ส่งผ่านองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาสังคม

   การท�างานอย่างสร้างสรรค์ ภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์ แสงแห่งปัญญา
ในการสร้างสรรค์บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

   มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ภาพลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นภาพคน 
ซึ่งสื่อถึงความสุขของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในภูมิภาค

และประชาคมโลก 

   ความใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคม ภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ 
แบ่งปันน�้าใจให้สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ตราอัตลักษณ์ 

 เป็นเครือ่งหมายทีใ่ช้แสดงอตัลกัษณ์หรอืความโดดเด่นของมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นจงึก�าหนดตราสญัลกัษณ์ในการสือ่สารอตัลกัษณ์ ทีผ่่านมมุมอง

ของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
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กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายเตช บุนนาค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายคุรุจิต นาครทรรพ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

นายวิชัย บุญแสง

รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

นายสุรพล เพชรวรา

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

นายวิชัย ธัญญพาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายสมศักดิ์  จังตระกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายสมศักดิ์  แตเจริญวิริยะกุล

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.รัชพล สันตวิรากร ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น รศ.เจนจิรา เรืองชยจตพุร

นายบุญญฤทธิ ์สมบัตหิลาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัย
ที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจ�า 

ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และสื่อสารองค์กร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้ช่วยเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

รศ.สมหมาย  ปรีเปรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน 

รศ.กุลธิดา  ทวมสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.วนิดา  แกนอากาศ

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

นายอํานาจ  พรหมสูตร

ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.สุทิน  เวียนวิวัฒน

ประธานสภาพนกังานมหาวทิยาลยั 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต�าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจ�า
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คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ชุดปี พ.ศ. 2559-2562)

นายอ�านาจ พรหมสูตร

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายดุสิต โคตรวงษา

รองประธานฯ คนที่ 1

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

ที่ปรึกษา

นายจีระ ไตรถวิล

ที่ปรึกษา

นายประยูร อังสนันท์

ที่ปรึกษา

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

ที่ปรึกษา

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร

รองประธานฯ คนที่ 2
นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

รองประธานฯ คนที่ 3
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คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ชุดปี พ.ศ. 2559-2562)

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

กรรมการ

นายวิเชียร วิไลงาม

กรรมการ

นายจิรชาติ บุญสุข

กรรมการ

นายมรกต พิธรัตน์

กรรมการ

น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู

กรรมการ

รศ.วิภาพร วรหาญ

กรรมการ

นางสาวธนรัตน์ สอนสา

กรรมการ

นายสมิง ยิ้มศิริ

กรรมการ

นายชัยชาญ วรนิทัศน์

กรรมการ

นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์

กรรมการ

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

กรรมการ

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ

นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์

กรรมการ

นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

กรรมการ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการ

นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์

กรรมการ

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
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รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.สมหมาย  ปรีเปรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน

รศ.ล�าปาง แม่นมาตย์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์

รศ.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ

รองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ

ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และสื่อสารองค์กร

รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์

รองอธกิารบดีฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์

ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.เกียรติ แสงอรุณ

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

รองอธิการบดี

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ศ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

ผศ.ปาริชาติ บุตรวงค์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง

อ.ศิรประภา บ�ารุงกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สิน

ผศ.ศิริพงษ์ เพียศิริ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

รศ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

13 14

16

15

98 10 11 12

32 4 5 6 7

ผู้ช่วยอธิการบดี

1

ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย 

ผศ.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นายบัญชา พระพล

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและชมุชนสมัพันธ์

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกีฬา

ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

อ.ปยะวัชร ฝอยทอง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารจัดการงานก่อสร้าง

อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

1

7

11

3

9

13

10

14

15

16

5

2

8

12

4

6
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รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เถ่ือนนาดี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

13 14

16

15

98 10 11 12

32 4 5 6 71

คณบดี

รศ.กุลธิดา ท้วมสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รศ.พัชรี เจียรนัยกูร 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 

ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 

รศ.วรานุช ปติพัฒน์

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

1

7

11

3

9

13
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3

6

2

5

1

4

คณบดี

ผู้อ�านวยการส�านัก

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

นางสุภารัตน์ มูลศรี 

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย

ส�านักงานอธิการบดี

24 25

26

2221 23

1918 2017

รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผศ.กิตติบดี ใยพูล

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ผศ.นงราม เหมือนฤทธิ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

รศ.รักชนก แสงภักดีจิต

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.กริช แรงสูงเนิน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.วินิต  ชินสุวรรณ

คณบดีวทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ
 

รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 

ศ.ละออศรี เสนาะเมือง

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

17

24

19

26

1

3

5

2

4
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ผู้อ�านวยการหน่วยงานสังกัดส�านักงานอธิการบดี

 1. หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 

กองตรวจสอบภายใน นางวิกานดา พิธรัตน์ (รักษาการแทน)

กองสงเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย นายธัญญา  ภักดี (รักษาการแทน)

กองกฎหมาย นางสาวรองรัตน์  วิโรจน์เพชร (รักษาการแทน)

กองการกีฬา นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ (รักษาการแทน)

กองการตางประเทศ นางสาวเนตรดาว จ�าเริญดารารัศมี (รักษาการแทน)

กองคลัง   นางสาวสุนิภา ไสวเงิน (รักษาการแทน)

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม นายชัยนิยม  สินธร (รักษาการแทน)

กองทรัพยากรบุคคล นายสถิตย์ แก้วบุดตา

กองบริการหอพักนักศึกษา นางสาว ไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ (รักษาการแทน)

กองบริหารงานกลาง      นายธัญญา ภักดี

กองบริหารงานวิจัย นายสมหวัง ทองน�า (รักษาการแทน)

กองปองกันและรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ (รักษาการแทน)

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ นางปภาภร ดลประสิทธิ์

กองยุทธศาสตร นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์

กองสื่อสารองคกร นายชุมพร พารา (รักษาการแทน)

กองอาคารและสถานที่ นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร (รักษาการแทน)

 2. หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ผศ.ภาวดี ภักดี

สถาบันขงจื่อ (ฝายไทย) ผศ.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์

สถาบันขงจื่อ (ฝายจีน) รศ.หู หลิน

สถาบันภาษา ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย

สถาบันวิจัยความมั่นคงดานอาหารพลังงานและนํ้า
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
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สถาบันวิจัยทรัพยากรนํ้าใตดิน นายโพยม สราภิรมย์

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

สถาบันวิจัยมะเร็งทอนํ้าดี รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

สถาบันวิจัยยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ
เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพลุมนํ้าโขง ศ.วันชัย มาลีวงษ์

ศูนยการศึกษาตอเนื่องนานาชาติ นายพรทัต โพธินาม

ศูนยทรัพยสินทางปญญา นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน รศ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน อ.ศิรประภา บ�ารุงกิจ

ศูนยประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย

ผศ.พรรณทิพา ว่องไว

ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ผศ.เพ็ญประภา เพชรบูระณิน

ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม

ศูนยวัฒนธรรม นายบัญชา พระพล

ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

ศูนยอาเซียนศึกษา รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ผศ.เพ็ญประภา เพชรบูระณิน (รักษาการแทน)

โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.กฤตพา แสนชัยธร (รักษาการแทน)

ศูนยบริการสูชุมชน ผศ.ปาริชาต บุตรวงค์ (รักษาการแทน)

ศูนยสื่อการเรียนรู ผศ.เกียรติฟา  ตั้งใจจิต (รักษาการแทน)

อุทยานวิทยาศาสตร ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

 3. หน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ  

รายงานประจ ําป ี 2561 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 - 2562
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 

 
 
 

การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
การทํางานแบบมีสวนรวม

ระบบการบริหารสินทรัพยและองคความรู
เชิงพาณิชย เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง

ระบบบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความตองการของสังคม

บนหลักการของการมีสวนรวม

พัฒนาระบบบริหาร
การเปล่ียนแปลงและบริหารความเส่ียง

องคความรูและนวัตกรรมที่
สามารถเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขันและพึ่งพาตนเอง

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      

และรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายงานประจ ําป ี 2561 
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  ศาตราจารย์เชจิ โอคาดะ 

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์อเนก กิจเจา 

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

นายออด พงสะหวัน 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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รางวัลพระธาตุพนมทองค�า

รางวัลศรีมอดินแดง

1. ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย

(ประเภทบุคคล)

1. ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย

(ประเภทบุคลากร สายวิชาการ)

นายสิทธิชัย ลีเกษม นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีกาลพฤกษ์ รางวัลกาลพฤกษ์ทองค�า

2. มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ปวยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 

(ประเภทนิติบุคคล)

2. นางสาวเกษสุดา เดชภิมล

(ประเภทบุคลากร สายสนับสนุน)

นายปริญญา เนตรค�า

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รายงานประจ ําป ี 2561 
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รางวัลผู้บริหารและบุคลากร

• บุคลากรสายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลระดับนานาชาติ

ศ.อนันต์ พลธานี

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกดั : ภาควชิาพชืศาสตรและทรพัยากรการเกษตร

 คณะเกษตรศาสตร

ผศ.ประสิทธิ ์ ทองใบ

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

ผศ.จิรวรรณ อภิรักษากร

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 คณะเทคโนโลยี 

รางวลั : Award of Excellent Poster Presentation at the 8
th
 ICERD 

เรือ่ง : Effect of organic fertilizer application on growth and yield of 

rice varieties “Riceberry and Tabtimchumpae”

ผูใหรางวลั : International Society of Environmental and Rural Development

รางวลั :  1. รางวลัเหรยีญเงนิ (Silver Medal) และใบประกาศเกยีรตคิณุ

 2. โลรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ สําหรบั The Best Innovation

ผูใหรางวลั : 1. Association of Polish Inventors and Rationalizers, Warsaw 

University of Technology and Patent Office of the Republic of Poland

  2. The First Institute of Inventors and Researchers of Iran (FIRI)

รางวลั : 2017 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สาขาฟสิกส

ผูใหรางวัล : The World Academy of Sciences (TWAS) for the 

advancement of science in developing countries

ศ.บวรศิลป ์ เชาวน์ชื่น

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกดั : ภาควชิาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร  

รางวลั : PRS Global Open 2017 Best Paper Award Winner Best 

Southeast Asian Paper

ผูใหรางวลั : American Society of Plastic Surgeons

รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร  

รางวลั : Best poster Award ผลงานวจิยัเรือ่ง “Ferulic acid ameliorates 

oxidative stress, endothelial dysfunction and vascular remodeling in 

high-carbiohydrate and high-fat diet fed rats”

ผูใหรางวลั : The 9
th 

International Congress on Nutrition & Health at 

Berlin, Germany

ผศ.กัลยาณ ี สวรรยาวิสุทธิ์

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร   

รางวลั : Travel Grant Award

ผูใหรางวลั : 16
th
 Annual meeting of Japanese Cancer Association, 

Yokohama, Japan.

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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เภสัชกรหญิงปราณี ส่ือเจริญ

ตําแหนง : เภสัชกร ปฏิบัติการ

สังกัด : งานเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร  

นางสาวดาราวรรณ อกัษรวรรณ

ตําแหนง : พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

สังกัด : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาล

ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

ผศ.กุลธดิา เวทีวฒุาจารย์

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควชิาชีวเคม ี คณะแพทยศาสตร   

ผศ.อาทิตย์ ศลิป์ศริิวานิชย์

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร   

แพทย์หญิงวรัชญา พนัธุพ์ฤกษ์

ตําแหนง : แพทย ปฏิบัติการ

สังกัด : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร  

• บุคลากรสายวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

รางวลั : Travel Grant Award

ผูใหรางวัล : 16
th
 Annual meeting of Japanese Cancer Association, 

Yokohama, Japan.

รางวัล : Travel Grant Award

ผูใหรางวัล : 16
th
 Annual meeting of Japanese Cancer Association, 

Yokohama, Japan.

รางวัล : “Hot Topic Presentation” ในการนําเสนอผลงานวิชาการระดับ

นานาชาติ เรื่อง “Validation of StrabisPIX, a mobile application for 

home measurement of ocular alignment” ในงานประชุมวิชาการ The 

Association for Reseach in Vision and Ophthalmology (ARVO2017) 

ที่เมือง Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผูใหรางวัล : คณะกรรมการของงานประชุมวชิาการนานาชาต”ิ The Association 

for Reseach in Vision and Ophthalmology (ARVO2017)”, Baltimore, 

USA

รางวัล : Best Presentation Award ICPT2017 (19
th
 International 

Conference on Pharmacology and Therapeutics)

ผูใหรางวัล : WASET (World Academy of Science, Engineering and 

Technology) 

รางวัล : Best Presentation Award ในงาน 19th international conference 

on holistic nursing and health care จัดขึ้น ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ผูใหรางวัล : WASET (World Academy of Science, Engineering and 

Technology) 

รายงานประจ ําป ี 2561 
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• บุคลากรสายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลระดับชาติ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ศ.สน่ัน จอกลอย

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากร

        การเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

รศ.ชุลีมาศ บุญไทย อวิาย

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากร

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

รศ.ศรัญญา พรหมโคตร์

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลย ี

ผศ.จิรวรรณ อภรัิกษากร

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 คณะเทคโนโลยี 

รางวัล : 1. การนําเสนอแบบโปสเตอร ระดับดีเดนสาํหรับการประชมุเมธี

วิจัยอาวุโส ประจําป 2560

เรื่อง : 1. Root distribution patterns of peanut genotypes wity 

different drought resistance levels under early season drought stress

 2. การนาํเสนอแบบโปสเตอร ระดับดีสําหรบัการประชุมเมธวีจิยั

อาวุโส ประจําป 2560

เรื่อง : Genotypic diversely of Jerusalem Artichoke for resistance 

to stemrot in field condition

ผูใหรางวัล : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รางวัล : ชนะเลิศในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในหัวขอ อิทธิพลของ

ดินเค็มตอพฤติกรรม หลีกเลี่ยงอัตราการตาย การเจริญเติบโต และการ

ขยายพันธุของไสเดือนดินสายพันธุ Eisenia foetida และ Drawida beddardi 

เพื่อการใชประโยชนในการฟนฟูพื้นที่ดินปนเปอนมลพิษและดินมีปญหา

ผูใหรางวัล : กรมพฒันาทีดิ่น, สมาคมดนิและปุยแหงประเทศไทย และสมาคม

อนุรักษดินและนํ้าแหงประเทศไทย

รางวัล : ความดีตอบแทนคุณแผนดิน ป 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017

ผูใหรางวัล : มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวัล : ประกาศนียบัตรเพื่อประกอบเกียรติคุณนักวิจัยที่สรางชื่อเสียงให

กับประเทศ

ผูใหรางวัล : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

นางสาววมิล สุขพล�า

ตําแหนง : นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

สังกัด : คณะเทคโนโลยี 

ผศ.สัญชัย สันตเิวส 

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

รางวัล : รางวัลวิทยานิพนธดีเดนดานธรณีวิทยา ในหัวขอเรื่อง “Fatigue 

Behavior and Ultrasonic Wave Properties Under Confining Pressures 

of the PhuKradung Sandstone”

ผูใหรางวัล : มูลนิธิอาจารยไสว  สุนทโรวาท และศิษย ณ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รางวัล : โลเกียรติยศผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2559 ประเภทผล

งานวิจัยเดนดานสาธารณะ

ผูใหรางวัล : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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ผศ.นิธวิด ี ทองปอง 

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.ย่ิงสวสัดิ ์ ไชยะกุล 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

รางวัล : โลเกียรติยศผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2559 ประเภทผลงาน

วิจัยเดนดานสาธารณะ

ผูใหรางวัล : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รางวลั : ระดบัดีในการนาํเสนอผลงานนวตักรรมทางการพยาบาลเพือ่การ

สรางเสรมิสุขภาพ เรือ่งโครงการตนแบบบานสรางสุขอยางยัง่ยนืเพือ่ผูสูง

อายใุนชุมชนเขตพืน้ท่ีโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบล ในบรบิทของโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราชปว จงัหวดันาน ในการประชุมวชิาการ เรือ่งการพัฒนา

ศูนยเรียนรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

ผูใหรางวัล : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

• บุคลากรสายวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เถ่ือนนาดี

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร 

รศ.พลูสุข ศริิพลู

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาพยาบาลศาสตร

 คณะพยาบาลศาสตร 

ศ.ดารุณี จงอดุมการณ์

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาพยาบาลศาสตร

 คณะพยาบาลศาสตร 

รางวัล : รางวัลพยาบาลดีเดน สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผูบริหาร

การศึกษาพยาบาล 

ผูใหรางวัล : สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพฯ

รางวัล : รางวัลพยาบาลดีเดน สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผูบริหาร

การศึกษาพยาบาล 

ผูใหรางวัล : สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพฯ

รางวัล : รางวัลพยาบาลดีเดน สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผูบริหาร

การศึกษาพยาบาล 

ผูใหรางวัล : สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพฯ

ศ.สุพรรณ ฟูเจริญ 

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาเทคนิคการแพทย 

 คณะเทคนิคการแพทย 

ผศ.วาสนา รวยสูงเนิน

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาพยาบาลศาสตร

 คณะพยาบาลศาสตร 

รางวลั : ศิษยเกาดเีดนของสมาคมศิษยเกาพยาบาลสภากาชาดไทย ประเภท

ผูบริหารทางการศึกษาพยาบาล 

ผูใหรางวัล : สมาคมศิษยเกาพยาบาลสภากาชาดไทยฯ กรุงเทพฯ

รางวัล :  1. พระธาตุนาดูนทองคํา

  2. ชนะเลิศ Outstanding Poster Award

ผูใหรางวัล : 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  2. สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

ผศ.ยุพนิ อนิวรรตองักูร

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาเทคนิคการแพทย 

 คณะเทคนิคการแพทย 

รางวัล : การนําเสนอผลงาน Recommended Abstract Award

ผูใหรางวัล : สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

รายงานประจ ําป ี 2561 
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ผศ.สุภาวด ี แย้มศรี 

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาเทคนิคการแพทย 

 คณะเทคนิคการแพทย

รศ.กุลนภา ฟูเจริญ  

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาเทคนิคการแพทย 

 คณะเทคนิคการแพทย

ศ.ผวิพรรณ มาลีวงษ์ 

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาปรสิตวิทยา

 คณะแพทยศาสตร

รศ.สมศกัดิ ์ เทียมเก่า 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาอายุรศาสตร

 คณะแพทยศาสตร 

รศ.ณัฐยา แซ่อึง้

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวิชาเทคนิคการแพทย

 คณะเทคนิคการแพทย 

รางวัล : การนําเสนอผลงาน Recommended Abstract Award

ผูใหรางวัล : สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

รางวัล : ชนะเลิศ Outstanding Poster Award

ผูใหรางวัล : สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 

รางวัล : ชนะเลิศ Outstanding Poster Award

ผูใหรางวัล : สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 

รางวัล : รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประจําป 2559

ผูใหรางวัล : สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัล : รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจํา

ป 2559

ผูใหรางวัล : สภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

รศ.ยุพา คู่คงวริิยพนัธุ์

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา

 คณะแพทยศาสตร 

ผศ.จาริญญ์  จินดาประเสริฐ

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาอายุรศาสตร

 คณะแพทยศาสตร 

รศ.เบญจมาศ พระธานี

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 คณะแพทยศาสตร  

รางวัล : รับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2559 : สํานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดรับรางวัลระหวางวันที่ 2 ก.พ. 60 รางวัล

ผลงานวิจัย ระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของเคอรคูมินและเทตราไฮโดรเคอร

คูมินตอภาวะหลอดเลือดทํางานผิดปกติและกลไกที่เกี่ยวของในภาวะ

ความดันเลือดสูงจากภาวะเครียดออกซิเดชัน” (Effects of Curcumin and 

Tetrahydrocurcumin on Vascular Dysfunction and Mechanisms 

Involved in Oxidative Stress-Induced Hypertension) 

ผูใหรางวัล : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

รางวัล : ทุนสงเสริมบัณฑิตประจําป 2560 โครงการพิเศษ Immunothera-

py for advanced cholangio carcinoma 

ผูใหรางวัล : มูลนิธิอนันทมหิดล

รางวัล : 1. รางวัลรองชนะเลิศ ในการนําเสนอผลงานโปสเตอร ประเภท 

Research ในการประชุมวชิาการประจาํ 2560 สมาคมความพกิารปากแหวง 

เพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 “Simplified 

Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care” 

ณ โรงแรมท็อปแลนด จ.พิษณุโลก

 2. รางวลัชมเชย ในการนาํเสนอผลงานโปสเตอร ประเภท Research  

ในการประชุม วิชาการประจํา 2560 สมาคมความพิการปากแหวงเพดาน

โหว ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทยครั้งที่ 10 “Simplified Technology 

for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care” ณ โรงแรม

ท็อปแลนด จ.พิษณุโลก

ผูใหรางวัล : สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพฯ
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นายแพทย์ธนัท ท้ังไพศาล 

ตําแหนง : แพทย ปฏิบัติการ

สังกัด : ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน

 (โครงการจดัตัง้) คณะแพทยศาสตร

นางสาวกัญญา วงัศรี 

ตําแหนง : พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

สังกัด : งานบริการพยาบาล

 โรงพยาบาลศรีนครินทร

 คณะแพทยศาสตร 

นางกรรณิการ์ ย่ิงยืน 

ตําแหนง : พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

สังกัด : งานบริการพยาบาล 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร

 คณะแพทยศาสตร

อ.เรณู ทานันท์

ตําแหนง : อาจารย

สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร  

รางวัล : รางวัล ผลงานวิจัยที่ ไดรับการอางอิงสูงสุด จํานวน 2 เรื่อง 

 1.Inflammation-related DNA damage and expression of 

CD133 and Oct3/4 in cholangiocarcinoma patients with poor 

prognosis.  Free Radic Biol Med. 2013 Dec;65:1464-72. 

 2.Oxidative Stress and Its Significant Roles in Neurode-

generative Diseases and Cancer. Int J Mol Sci. 2014 Dec 

24;16(1):193-217.

ผูใหรางวัล : ในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 33 ประจําป 2560 

ระหวางวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ หองบรรยาย 1-4 อาคารเตรียม

วิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร

รางวัล : รางวัลชนะเลิศประจําฐานที่ 2 Titanic ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

ระดับสูง (Advance Life Support : ALS)

ผูใหรางวัล : ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธิบดี รวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

รางวัล : เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภท สรรเสริญ ช้ัน 4 เปนผูมีจิตอาสา 

เสียสละ อุทิศตน และมีคุณูปการ ตองานดานการแพทยฉุกเฉิน

ผูใหรางวัล : สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

รางวัล : รางวัลผลงาน R2R ดีเดน ระดับตติยภูมิ ศูนยความเชี่ยวชาญ

ระดับสูงและโรงเรียนแพทย ในการประชุมR2R ครั้งที่ 10 เรื่องทศวรรษ 

R2R พัฒนาคนสูสังคม 4.0 จัดวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนยประชุม

อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี

ผูใหรางวัล : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยระดับประเทศ 

นางอบุล จวงพานิช 

ตําแหนง : พยาบาล เชี่ยวชาญ

สังกัด : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาล

ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

รางวลั : นาํเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง การพฒันาการนาํผลวจิยัมาใชเพ่ือการ

ปองกันภาวะเยื่อบุชองปากอักเสบในผูปวยมะเร็งที่ ไดรับยาเคมีบําบัด

ผูใหรางวัล : ชมรมเครือขายพัฒนาทางการพยาบาล รวมกับฝายการ

พยาบาลโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม

รายงานประจ ําป ี 2561 
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• บุคลากรสายวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.วนิดา แก่นอากาศ 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : สํานักงานอํานวยการ สํานักหอสมุด 

นายวันชาต ิ ภมีู 

ตําแหนง : นักจดหมายเหตุ ชํานาญการ

สังกัด : สํานักหอสมุด

รางวัล : 1. ระดับดี ในหัวขอนวัตกรรมการบริการ “พิพิธภัณฑเสมือนจริง

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Vitual Museum)

 2. ระดับดีในการนําเสนอผลงานโดยโปสเตอร หัวขอ การจัดการ

สารสนเทศ เรื่องพิพิธภัณฑเสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแกน : KKU Vitual 

Museum

ผูใหรางวัล : 1.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

  2.ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ 

ตําแหนง : นักจดหมายเหตุ ชํานาญการ

สังกัด : สํานักหอสมุด

นางสาวจีรภา สิมะจารึก

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

   ชํานาญการพิเศษ

สังกัด : สํานักงานอํานวยการ สํานักหอสมุด 

รางวัล : 1. ระดับดี ในหัวขอนวัตกรรมการบริการ “พิพิธภัณฑเสมือนจริง

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Vitual Museum)

 2. ระดับดีในการนําเสนอผลงานโดยโปสเตอร หัวขอ การจัดการ

สารสนเทศ เรื่อง พิพิธภัณฑเสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแกน : KKU 

Vitual Museum

ผูใหรางวัล : 1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

  2. ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

รางวัล : 1. ระดับดี ในหัวขอนวัตกรรมการบริการ “พิพิธภัณฑเสมือนจริง

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Vitual Museum)

 2. ระดับดีในการนําเสนอผลงานโดยโปสเตอร หัวขอ การจัดการ

สารสนเทศ เรื่อง พิพิธภัณฑเสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแกน : KKU 

Vitual Museum

ผูใหรางวัล : 1.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

  2.ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

รางวัล : ระดับดีในการนําเสนอผลงานโดยโปสเตอร หัวขอ “สมารท

ไลบรารี, สมารทยูนิเวอรซิตี้”

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

นางสาวนิตยิา ชุ่มอภยั 

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

สังกัด : สํานักงานอํานวยการ สํานักหอสมุด

นางสาวอคัริมา สุ่มมาตย์ 

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

สังกดั : ฝายหอสมดุมหาวทิยาลยั สํานกัหอสมดุ

นางวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล 

ตําแหนง : บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ

สังกัด : สํานักงานอํานวยการ สํานักหอสมุด

รางวัล : ระดับดีในการนําเสนอผลงานโดยโปสเตอร หัวขอ “การบริการ

สารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ CRM”

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

รางวัล : ระดับดี ในการนําเสนอผลงาน (โดยวาจา) หัวขอ Thai Journal 

Finder : ฐานขอมูลเพื่อการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการ

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

รางวัล : ระดับดี ในการนําเสนอผลงาน (โดยวาจา) หัวขอ Thai Journal 

Finder : ฐานขอมูลเพื่อการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการ

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
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รศ.ไมตรี อนิทร์ประสิทธิ ์

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : สํานักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

รศ.อรอนงค์ ฤทธิฤ์าชัย 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย

สังกัด : สํานักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

นายบัญชา พระพล 

ตําแหนง : พยาบาล ปฏิบัติการ 

ผูชวยอธกิารบดฝีายศิลปวฒันธรรมและชุมชน

สัมพันธ, รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักวัฒนธรรม

ศ.ละออศรี เสนาะเมือง

ตําแหนง : ศาสตราจารย

สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ 

ผศ.นิวฒัน์ ศรีสวสัดิ์

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สํานักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

นางสาวกฤตกิา สุนทร 

ตําแหนง : บรรณารักษ ปฏิบัติการ

สังกดั : ฝายหอสมดุมหาวทิยาลยั สํานกัหอสมดุ

นายธรียุทธ  บาลชน 

ตําแหนง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

สังกดั : ฝายหอสมดุมหาวทิยาลยั สํานกัหอสมดุ

นางสาวรัชนีกรณ์ อนิเล็ก 

ตําแหนง : บรรณารักษ ชํานาญการพิเศษ

สังกัด : สํานักงานอํานวยการ สํานักหอสมุด

รางวัล : ระดับดี ในการนําเสนอผลงาน (โดยวาจา) หัวขอ Thai Journal 

Finder : ฐานขอมูลเพื่อการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการ

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

รางวัล : ระดับดี ในการนําเสนอผลงาน (โดยวาจา) หัวขอ Thai Journal 

Finder: ฐานขอมูลเพ่ือการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการ

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

รางวัล : ระดับดี ในการนําเสนอผลงาน (โดยวาจา) หัวขอ Thai Journal 

Finder: ฐานขอมูลเพ่ือการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิชาการ

ผูใหรางวัล : ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

รางวัล : 2017 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

ผูใหรางวัล : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รางวัล : โลเกียรติคุณของการเปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน 

ดาน Open Approach in Teaching Mathematics (ระดับชาติ) สมาคม

เครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหง

ประเทศไทย

ผูใหรางวัล : สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับ

อุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

รางวัล : ผลงานวิจัยเดนประจําป พ.ศ. 2559 ดานสาธารณะ หัวขอ “การ

ออกแบบส่ือเพื่อการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป) สําหรับนักเรียน

ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Media Design for Art Education  

(Visual Arts) Learning Management for the Blind-Secondary-School

Students”

ผูใหรางวัล : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สังกัด : ศูนยหัวใจสิริกิตติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร

รางวัล : วัฒนคุณาธร (ประเภทบุคคล)  

ผูใหรางวัล : กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัล : นักวิทยาศาสตรอาวุโส ประจําป 2560 

ผูใหรางวัล : สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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ศ.สน่ัน  จอกลอย  

ตําแหนง : ศาสตราจารย  

สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากร

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

ข้าราชการพลเรือนดเีด่น สายผูส้อน

รศ.ชุลีมาศ  บุญไทย อวิาย 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย 

สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากร

 การเกษตร คณะเกษตรศาสตร  

ข้าราชการพลเรือนดเีด่น สายสนับสนุน 

นางสุดาวด ี ชัยเดชทยากุล   

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญงาน

สังกัด : ฝายหอสมุดมหาวิทยาลัย

 สํานักหอสมุด 

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

ผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลระดับชาติ : มอบโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร  พารา 

ตําแหนง : ผูอํานวยการกองสื่อสารองคกร  

สังกัด : กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี

(1) กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้าน

ส่ิงแวดล้อม   

นางนันทนา  วงศ์ชมภ ู

ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญงาน   

สังกัด : ฝายหอสมุดมหาวิทยาลัย 

 สํานักหอสมุด 

(2) กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้าน

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม   

นายเฉลิมพล  แสงแก้ว   

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

สังกัด : กองการกีฬา

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ด้านการบริหารดเีด่น

(3) กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้านการ

บริหารจัดการ   

นางสาวพชัรินทร์  โคตรทัศน์ 

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบาย

   และแผนชํานาญการ

สังกัด : คณะเภสัชศาสตร

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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รางวัลเชิดชูเกียรตด้ิานการบริการวิชาการ

บุคลากร ประเภทวชิาการ 

ผศ.ไกรเลิศ  ทวกุีล 

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาสงเสริมการเกษตร 

 คณะเกษตรศาสตร

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.ปรียะวฒุ ิ วชัรานนท์ 

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

นางสาวพชัรินทร์  อ้วนไตร 

ตําแหนง : พยาบาลชํานาญการ  

สังกัด : งานบริการพยาบาล 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร 

 คณะแพทยศาสตร

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ.กรวภิา  พลูผล 

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย

สังกัด : สายวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บุคลากร ประเภทสนับสนุน 

นายบัญชา  พระพล  

ตําแหนง : พยาบาลปฏิบัติการ  

สังกัด : ศูนยหัวใจสิริกิตติ์ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 คณะแพทยศาสตร

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

รศ.สมศกัดิ ์  เทียมเก่า 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย  

สังกัด : ภาควิชาอายุรศาสตร

 คณะแพทยศาสตร

• ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยดีเด่น เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 

• บุคลากรประเภทวชิาการ ด้านการบริการวชิาการดเีด่น  

• บุคลากรประเภทสนับสนุน ด้านการบริการวชิาการดเีด่น  

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา   

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย  

สังกัด : สายวิชาพยาบาลศาสตร

 คณะพยาบาลศาสตร 

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อ.สุธาร  จันทะวงศ์     

ตําแหนง : อาจารย  

สังกัด : คณะเภสัชศาสตร  

รางวัลผูส้อนดเีด่น

รายงานประจ ําป ี 2561 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อ.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์  

ตําแหนง : อาจารย

  (ปจจบุนัตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย) 

สังกัด : สายวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อ.จุฬาภรณ์  ตัง้ภกัด ี   

ตําแหนง : อาจารย   

สังกัด : สายวิชาพยาบาลศาสตร

 คณะพยาบาลศาสตร

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายสมโชค  เพง็ลี  

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

สังกัด : สํานักงานคณบดี

 คณะเกษตรศาสตร

รางวัลการพฒันานักศกึษาดเีด่น ส�าหรับบุคลากร ประเภทวชิาการ

รางวัลการพฒันานักศกึษาดเีด่น ส�าหรับบุคลากร ประเภทสนับสนุน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสุจิรา  ผวิบาง    

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    

สังกัด : สํานักงานคณบดี

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

กลุ่มบัณฑติวทิยาลัย สถาบัน ส�านัก  

นางมลิวรรณ  เบ้าวัน   

ตําแหนง : นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

สังกัด : สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.ณัญธวิฒัน์  พลด ี    

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย  

สังกัด : ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

 คณะวศิวกรรมศาสตร

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

อ.ศภุวชิญ์  หมอกมืด 

ตําแหนง : อาจารย  

สังกัด : ภาควชิาทนัตกรรมสําหรบัเดก็

 คณะทนัตแพทยศาสตร 

รางวัลนักวจัิยรุ่นใหม่ดเีด่น

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.จิรวรรณ  อภรัิกษากร  

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย  

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 คณะเทคโนโลยี

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

นายพธุมงคล  สตาสิทธิ ์  

ตําแหนง : พนักงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน  

สังกัด : สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร

รางวลัการพฒันานวัตกรรมหรือส่ิงประดษิฐ์คิดค้นดเีด่น ส�าหรับบุคลากรประเภทวชิาการ

รางวลัการพฒันานวัตกรรมหรือส่ิงประดษิฐ์คิดค้นดเีด่น ส�าหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

รศ.ชุลี  โจนส์ 

ตําแหนง : รองศาสตราจารย   

สังกัด : สายวิชากายภาพบําบัด

 คณะเทคนิคการแพทย

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ผศ.อ�านาจ  กิจควรด ี  

ตําแหนง : ผูชวยศาสตราจารย  

สังกัด : ภาควิชาศัลยศาสตร

 คณะแพทยศาสตร
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ศษิย์เก่าดเีด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดบับัณฑติศกึษา ปี 2561

1. ศษิย์เก่าดเีด่นด้านบริหาร

2. ศษิย์เก่าดเีด่นด้านวชิาการและวจัิย 

ผูช่้วยศาสตราจารย์รัชนี มิตกิตติ

(บัณฑิตวิทยาลัย) 

Mr.Maysing Chanboutdy

(คณะศิลปกรรมศาสตร)

นายปรีชากร ภาชนะ

(คณะศึกษาศาสตร) 
ผูช่้วยศาสตราจารย์เจ้าทรัพย์ บุญมาก

(คณะวิทยาศาสตร) 
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ลอยลม

(คณะแพทยศาสตร)

3. ศษิย์เก่าดเีด่นด้านบูรณาการ 

นางอญัภชัชา สาครขันธ์

(คณะเทคนิคการแพทย)

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ยอดชาย บุญประกอบ

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะเทคนิคการแพทย

นายสัมฤทธิ์ แสงลอย

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะเกษตรศาสตร

นางสาวอิงอร ประจันนวล

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ศษิย์เก่าดเีด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าคณะ ปี 2561

นายอรรถพล เลาห์ขจร 

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะศึกษาศาสตร

รองศาสตราจารย์พูลสุข ศิริพูล

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะพยาบาลศาสตร

นางพรรณพิมล วิปุลากร

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะแพทยศาสตร

นายค�านาย อภิปรัชญาสกุล

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะวิทยาศาสตร

นายสุทิน ชนะบุญ

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร

นายนเรนทร์ จินเรือง

ศษิยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศร ี

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะทันตแพทยศาสตร

นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นางขนิษฐา ลีละนันทชาติ

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะเทคโนโลยี

รายงานประจ ําป ี 2561 
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รองศาสตราจารย์วรพล เองวานิช

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร

นายจตุรงค์ วรนาม

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร

Mr.Maysing Chanboutdy

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช แรงสูงเนิน

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นายอภิชาติ ขันธวิธิ

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําคณะเศรษฐศาสตร

นางกัลยา อังสันทัดสุข

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

นายพงศ์ศริิ จงปตยัิตต์

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําวิทยาลัยนานาชาติ

นายอดิศักดิ์ ถมอุดทา

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําคณะเภสัชศาสตร

นางอุษณีย์ ตันสูงเนิน

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําคณะสังคมศาสตรและบูรณาการ

นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย

ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
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ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ

การผลิตบัณฑิต •

การวิจัย •

การบริการวิชาการ •

การท�านุบ�ารุง ศิลปวัฒนธรรม •

การบริหารจัดการ •

       ผลการด�าเนินงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต

รายงานประจ ําป ี 2561 
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       ผลการด�าเนินงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต

 บัณฑติมหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทีม่คีณุธรรม มีจรยิธรรม มคีวามรู ้ความสามารถ เชงิวชิาชีพ เป็นบณัฑติท่ี 

“พร้อมท�างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

 • โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ผลการประเมินระดับดี

 • โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

 • สนับสนุนโครงการเพื่อเพิ่มการมีงานท�าของบัณฑิตภายใน 1 ปี เช่น การสร้างความร่วมมือกับแหล่งฝก

   ประสบการณ์/ท�างาน เป็นต้น

 • โครงการยกระดับการศึกษา CLMV และ Open Learning (สหกิจศึกษา)

 • การประเมินสมรรถนะ/ทักษะของนักศึกษา เช่น ทักษะด้าน IT สมรรถนะพร้อมจัดท�า Skill Transcript 

   ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ KEPT 

 • โครงการบ่มเพาะธุรกิจ (UBI) โดยการสนับสนุนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ มีความเป็น

    Entrepreneurship (3 ราย/ปี)
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 ปริญญาตรี 95 (28.70%) 

 ปริญญาโท 134 (40.48%)

 ปริญญาเอก 84 (25.38%)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1  (0.30%)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 17  (5.14%)
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ประกาศนยีบตัร
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  ประกาศนยีบตัร
บณัฑติ  

ประกาศนยีบตัร
บณัฑติชั 7นสงู  

 ปริญญาตรี  31,811 (38.26%)

 ปริญญาโท  4,245 (11.11%)

 ปริญญาเอก  1,712 (4.48%)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  4 (0.01%)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  434 (1.14%)
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  ประกาศนยีบตัร
บณัฑติชั 7นสงู   

Series1

 ปริญญาตรี  7,767 (84.75%)

 ปริญญาโท  1,002 (10.95%)

 ปริญญาเอก  238 (2.60%)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  158 (1.72%)
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ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  ประกาศนยีบตัร
บณัฑติชั 7นสงู   

 ปริญญาตรี  305 (44.85%)

 ปริญญาโท  241 (35.44%)

 ปริญญาเอก  132 (19.45%)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  2 (0.29%)

จ�านวนหลักสูตรที่เปดสอน 331 สาขาวิชา

จ�านวนนักศึกษาใหม่ 9,195 คน

จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด 38,206 คน

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติ 680 คน

รายงานประจ ําป ี 2561 
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จ�านวนบุคลากรสายผู้สอน (ไม่รวม รร. สาธิต) 1,956 คน

จ�านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (ไม่รวม รร.สาธิต) 48 คน

สดัส่วนของอาจารย์ประจ�าทีม่วีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตร ี เท่ากับ 7.2 : 2.5 : 0.3

สัดส่วน ตามต�าแหน่ง ศ. รศ. ผศ. และ อ. เท่ากับ 0.2 : 1.8 : 3.7 : 4.2

มีงานท�า  4,030 (75.97%)

ยังไม่มีงานท�า  933 (17.59%)

ศึกษาต่อ  342 (6.45%)

ปริญญาตรี 5,986 (77.82%)

ปริญญาโท 1301 (16.91%)

ปริญญาเอก 266 (3.46%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 (0.05%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 133 (1.73%)

ต�่ากว่าปริญญาตรี 2 (0.03%)

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต รุ่น 50 ปีการศึกษา 2559
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ผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด 7,692 คน
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 นายปริญญา ขินหนองจอก คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคนานาชาติ รับรางวัล

พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปีการศึกษา 2560 ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2560

 นางสาวสุธารักษ์ บุตดาพงศ์ นักศึกษาสายวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการส่ง

ผลงานด้านการออกแบบเข้าประกวดในเวทีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจ�าหน่าย ส�าหรับสินค้าทั่วไป 

การประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย ประจ�าปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 

2018) ภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรมน�าไทย โดย

ผลงานที่ได้รับรางวัล “วูดเฮ้าส์” (Woodhaus) แนวคิด : บรรจุภัณฑ์

ของเล่นไม้แบรนด์แฮนด์เมค Woodhaus เกี่ยวกับงานไม้ จังหวัดขอนแก่น 

ในชุดคอลเลคชั่น “Esan Dino Toy” 

รางวัลชนะเลิศและดีเด่นของนักศึกษา

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 นายรัฐนันท์ ช่ังเพช็รผล นางสาวนุธสิญจน์ 

เทือกตาหลอย และ นางสาวกาญจนา ศรีรินทร์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัชนะเลิศ การประกวด

ผลงานโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซป Future Living 

ปันยางให้เป็นงาน 

 ทีม Athena นักศึกษา ม.ขอนแก่น รับรางวัล

ชนะเลิศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to 

Market) 2019 ระดบัภมูภิาค ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช 

จังหวัดมหาสารคาม

      นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นกัศกึษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบ 

โครงการ Architecture Design Contest 2018 จัดโดย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งก�าหนดโจทย์ให้

ออกแบบบ้าน Modern tropical style (บ้านเขตร้อน

สมัยใหม่) บนพื้นท่ีขนาด 172 ตารางวา พื้นท่ีใช้สอย 

180 - 220 ตารางเมตร มีเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย 

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสวยงาม ตอบสนอง

ตรงกับโจทย์ที่ก�าหนด การวางผังท่ีถูกต้องตามหลักการ

ออกแบบ ประโยชน์การใช้สอย การเลอืกใช้วสัดไุด้อย่างถกูต้อง

และเหมาะสม (โดยมีผลิตภัณฑ์ทีพีไอไม่น้อยกว่า 70 %)

 นางสาวพนารักษ์ เอีย่มเวช, นายสุธ ีเจริญรัมย์ 

นายสุรวิทญ์ ช้างเยาว์ นกัศกึษาสาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รบัรางวลัชนะเลิศการออกแบบ

ห้องน�้าในวัด ในโครงการประกวดแบบห้องน�้าสาธารณะ

ภายในวัด ซึ่งจัดประกวดโดย บริษัท เวลคราฟท์โปรดัคส์ 

จ�ากัด 
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 นางสาวศรมน ชัยชาญ นักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

(1st Winner of Literature Review) และได้รับ 

Best Female delegate อีก 1 รางวัล จากการเข้า

ร ่วมแข ่งขันการน�าเสนอผลงานวิจัยในรูป Oral 

presentation ในการประชุม International 

Scientific Competition of Medical Fiesta 

2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ Faculty of Medicine, Brawijaya 

University, เมอืง Malang ประเทศ Indonesia ระหว่าง

วันที่ 26-29 October 2017 

 นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ศิษย์เก่าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบอตุสาหกรรม 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการน�าผลงาน 

“กีต้าร์ไม้ไผ่ขด” เข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์

เพือ่สังคมและภมูปัิญญาไทย จากส�านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิและรับรางวลัในงานวนันกัประดษิฐ์ ประจ�าปี 

2561 (Thailand Inventors’Day 2018) ระหว่าง

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 รางวลัชนะเลิศการน�าเสนอผลงาน 

Poster presentation ในงาน 2nd International 

cosmetic congress 2018 “Green Cosmetics” 

จากประเทศตุรกี โดย นางสาวอรณิชา ครองยุติ

นกัศกึษา ป.โท หลกัสตูรเภสชัเคมแีละผลติภณัฑ์

ธรรมชาต ิคณะเภสชัศาสตร์ น�าเสนอผลงานเรือ่ง 

“Anti-cellulite product development: 

anti-adipogenesis and lipolysis induction 

of Kaempferia parviflora” และ นางสาว
สุกัญญา ศรีจําปา นักศึกษา ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย น�าเสนอผลงานเรื่อง “Incorporating of 

oil extracted Myristica fragrans houtt with dendrimers in applications for antibacterial skin pathogens 

and antioxidant activities” 

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 นางสาวอนัฐออน เที่ยงอวน นักศึกษาสาขา

วิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล 1 

เหรียญทอง คู่มิกซ์แฟร์เวย์ และ 1 เหรียญทองแดง ทีม

แฟร์เวย์หญิง ในรายการชิงแชมปโลก 8th World Cup 

Woodball Championship 2018 

 นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษา

ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ฯ ได้รบัการ

คดัเลอืกให้ได้รบัรางวลั “กวปีากกาทอง” และบทประพนัธ์ 

“ฮอยฮูปจ�า ค�าสอนแม่” ในช่ือ “นักฝนออกรบ” 

ของโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป “กวีปากกาทอง” 

จัดขึ้น ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 แชมป์บริดจ์ ระดบัเอเชีย นกัศกึษาชมรมบรดิจ์ 

ม.ขอนแก่น จ�านวน 4 คน ได้แก่ นางสาววิรียา แสงภักดิ์

คณะวศิวกรรมศาสตร์ นางสาวปรชีญา วรศิร ิคณะศกึษาศาสตร์

นางสาวฐาปนี ไชยสิงห์ และ นางสาวภคนันท์ ธัญจิรานุกูล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดตัวเข้า

เป็นนักกีฬาบริดจ์ทีมชาติ ประเภททีมเยาวชนหญิงอายุไม่

เกนิ 26 ปี และได้เดนิทางเข้าร่วมการแข่งขนัรายการ 22nd 

APBF Open Youth Championships 2018 ระหว่าง

วนัที ่14-20 เมษายน 2561 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย

โดยได้แชมปบริดจ์ ระดับเอเชีย จากรายการแข่งขัน

Asia pacific Bridge federation (APBF) 

 นายอรรถกร สมแวง และ นายพงศธร 

เชาวลิตกิจกุศล ได้รับรางวัลการน�าเสนอบทความวิจัย 

บทความวชิาการดีเด่น จากผลงานวจิยัเรือ่ง “การใชชวีติ

หลงัเกษยีณของผูสูงอายุใน ต.สาํราญ อ.เมอืงจ.ขอนแกน” 

และผลงานวิจยัเรือ่ง “การประดษิฐสรางประเพณีสงกรานต

ของชาวญฮักรุ” ตามล�าดบั ในงานประชมุวชิาการมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ�าปีการศึกษา 2560

ณ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
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 น.สพ.พีระพฒัน์ ดสุีข นกัศกึษาระดบับณัฑติ

ศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์  ได ้รับรางวัล Best Oral 

Presentation จากการน�าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 

(Oral Presentation) ในหัวข้อ “Shortening of Days 

Open by Modified Cosynch Protocol in Early 

Postpartum Dairy Cows: A Preliminary

Report” ในการประชมุวชิาการนานาชาตทิางสตัวแพทย์ 

(KVAC) ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 

 นศ.สพ.ณัชานน ศรีสุชน นศ.สพ.พงษ์วสิน 

สิมมาทัน และ นศ.สพ.ธีรชน กมลเลิศ  คณะ

สัตวแพทยศาสตร ์  ได ้ รับรางวั ล  Best  Poster

Presentation จากการน�าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ 

(Poster Presentation) หัวข้อ “Synergistic Effect 

of Antioxidant Activity of Clove Essential Oil 

in Combination with Plai Essential Oil and 

Vitamin E” ในการประชุมวิชาการนานาชาติทาง

สัตวแพทย ์  (KVAC) ครั้ งที่  19 ณ โรงแรมอวานี 

จังหวัดขอนแก่น

 นางสาวสุพิชญา ลดาวัลย์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและ

ผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิได้รบัรางวลัการน�าเสนอ

ผลงานวิชาการและวิจัย ประเภทโปสเตอร์

“ระดับดีเยี่ยม” (Award of excellent 

poster presentation) ภายใต้หัวข้อวิจัย 

เรือ่ง “Skin whitening effect via inhibition 

on tyrosinase enzyme of Thai rice 

bran extracts” และเป็นการน�าเสนอผล

งานในระดบันานาชาต ิของการประชมุ“The 1st Cosmetics Congress with International Participation” ณ Trendy 

Lara Hotel เมอืง Antalya สาธารณรฐัตุรก ีระหว่างวนัที ่27-28 ตลุาคม 2560 การประชมุดังกล่าวจัดโดย The Association 

of Cosmetic Manufacturers and Researchers และมีการบรรยายและการน�าเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิจัย

และสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่เดินทางมาจากหลายประเทศจ�านวนมาก และร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้เช่นกัน
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 กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวญันักศกึษาใหม่ ประจ�าปี 2561 เป็นการจัดกจิกรรมต้อนรบัน้องใหม่

อย่างสร้างสรรค์ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถือเป็นความสิริมงคลและ

เพือ่ให้นกัศกึษาใหม่ได้เข้าใจและซาบซึง้ถงึวฒันธรรมอนัดีงามและเพือ่เป็นการถ่ายทอดความรกัความอบอุน่จากคณาจารย์ 

ศษิย์เก่าและรุน่พีศ่ษิย์ปัจจบุนัสูน้่องใหม่ ในพธิไีด้จดัแบบประเพณอีสีาน ทีส่บืทอดด้วยการสูข่วญัโดยหมอพราหมณ์สูข่วญั 

การร�าเชิญขวัญ และการผูกข้อต่อแขน โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา เพื่อเรียกขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ทุก

คนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใจ 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 ถ่ายทอดประสบการณ์ จาก

รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จดัสมัมนาสโมสรนกัศกึษา ถ่ายทอดประสบการณ์

สโมสรนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 

มคีวามเข้าใจทีถู่กต้องและเป็นไปในทศิทาง

เดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน 

การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และรับฟัง
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การถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน ปัญหาอปุสรรค การแก้ไขปัญหาของการท�างาน จากคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา

ชุดเก่า เพื่อให้สโมสรฯ ชุดใหม่น�าไปปรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรม การบริหารองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสัมมนาครั้งน้ีช่วยสร้างให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี หลอมรวมเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดียวกัน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถาบัน การท�ากิจกรรมนอกจากจะเป็นก�าไรของชีวิตแล้วยังได้ประสบการณ์ที่มีค่า 

ซึ่งไม่มีการสอนในห้องเรียน นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝกปฏิบัติ

งานวิชาชีพ การเตรยีมความพร้อมนกัศกึษาทัง้ในเรือ่งความรู ้ทกัษะทีจ่�าเป็น 

เจตคติต่อการฝกงาน และศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

การพฒันาคูม่อืการฝกงาน การตดิต่อประสานงานระหว่างการฝก และหลงัการฝก

ปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมนักศึกษาจึงเป็นหัวใจส�าคัญ

ประการหนึ่งในการผลิตเภสัชกรออกสู่ตลาดงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณะเภสชัศาสตร์ จึงได้จดักจิกรรมเตรยีมความพร้อมนกัศกึษาก่อนออกฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ข้อคิดก่อนออกฝกปฏิบัติวิชาชีพและชี้แจงการปฏิบัติตัว” 

“กฎระเบยีบ ท่ีเกีย่วข้องกบัการฝกปฏบัิตงิาน” และ “Do and Don’t” โดย ผศ.กรแก้ว จนัทภาษา รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และพัฒนาวิชาชีพ การบรรยายในหัวข้อ “คู่มือการฝกปฏิบัติงาน” โดย ผศ.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

วชิาชพี การบรรยายในหวัข้อ “การน�าเสนอผลการฝกปฏบิตังิาน” โดย อาจารย์สธุาร จนัทะวงศ์ และมกีารบรรยายพเิศษ

ในหัวข้อ “ฝกงานอย่างไรให้มีความสุข (Soft Skill) โดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล 

 สายวชิากายภาพบ�าบัด บูรณาการการเรียนการสอนร่วม

กับบริการวิชาการแก่ชุมชน นักศึกษาสายวิชากายภาพบ�าบัด คณะ

เทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมศึกษาชุมชนในพื้นที่บ้านโจดใหญ่ ต.บ้านโต้น 

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียน

การสอนรายวิชา ชุมชนศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในวิธีการ

ศกึษาชมุชนก่อนออกไปรับใช้สงัคม กจิกรรมในช่วงเช้า นกัศกึษาได้ลงเยีย่ม

บ้านประชาชนบ้านโจดใหญ่ทุกหลังคาเรือน เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนและ

ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน ได้แก่ 

การท�าแผนท่ีเดนิดนิ ผงัเครอืญาต ิโครงสร้างองค์กรชมุชนและระบบสุขภาพ

ชุมชน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดกระบวนการกลุ่มส�าหรับผู้น�าชุมชน 

มอีาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) เข้าร่วมกจิกรรม เพ่ือร่วมกัน

วิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและค้นหากลุ่มเปาหมาย

พร้อมท้ังหาแนวทางส�าหรับจัดท�าแผนโครงการเผยแพร่ความรู ้ทาง

กายภาพบ�าบัดสู่ชุมชน ข้อมูลจากภาคเช้าและภาคบ่ายนักศึกษาจะได้น�า

มาวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียม และด�าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพทาง

กายภาพบ�าบดัเบือ้งต้นแบบองค์รวมในชมุชน โดยข้อมลูต่างๆ ทีไ่ด้จากการ

ส�ารวจในครั้งนี้จะน�าไปมอบให้กับชุมชน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน
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 โครงการค่ายนักศกึษาเตรียมความพร้อมในการเรียน

รู้เพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จ KKU Smart HACKFEST เพื่อให้นักศึกษา

มทีกัษะด้านการใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้นข้อมูล แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน

การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา การเผยแพร่

ผลงาน ผู้เรียนสามารถน�ากิจกรรม มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน น�าไปพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

นกัศกึษาได้ทกัษะภาวะความเป็นผูน้�า การบรหิารจัดการ การท�างานเป็นทีม

 โครงการน�าเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจ

ศึกษาอาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ให้นกัศกึษามเีวทใีนการแลกเปลีย่นถ่ายทอดประสบการณ์ ความรูเ้รือ่ง

ต่างๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ และสนับสนุนให้สหกิจ

ศกึษาอาเซยีนเป็นกลไกในการพฒันา และยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษา 

ในการผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพสงู และมคุีณลกัษณะตามความต้องการ

ขององค์กรผูใ้ช้บณัฑติทัง้ในและต่างประเทศและตลาดแรงงานทกุระดับ 

รวมทั้งตระหนักในการให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณใบประกาศนียบัตร หน่วยกิจกรรม ILP

และได้ไปน�าเสนอผลงานตามงานกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

 กิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน

นวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (Startup Thailand 24 Hours 

Innovation - National League) มีกลุ่มเปาหมายเป็นนักศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาและเยาวชนจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ได้รบัการพฒันา

และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาและเยาวชน จากสถาบันการ

ศึกษาต่างๆ และพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ บุคลากรภาคการศึกษา
ในการด�าเนินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง และพัฒนา

เครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมนี้นับเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงไอเดีย และความคิดของตนเอง และได้

มาเจอโจทย์ที่ท้าทาย ซ่ึงจะท�าให้รู้ว่าศักยภาพตนเองเป็นแบบใด สามารถสร้างนวัตกรรม สร้างไอเดีย สร้างโมเดล 

และสร้าง คอนเซ็ปต์ได้จริงหรือไม่ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับก็คือ “กระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม” แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้น

คือ หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัททางอุตสาหกรรมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้โจทก์ จะสามารถเอาโซลูชั่นไปใช้ได้เลย 

เพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของบริษัทเอง เป็นสิ่งที่ทางบริษัทในทางอุตสาหกรรมจะได้รับ 
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 การพัฒนาผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ได้รังสรรค์หลกัสตูรการอบรม เชงิปฏบิตักิารภายใต้ชือ่โครงการ “การพฒันา

ผู้ประกอบการอัจฉริยะ อายุน้อย ร้อยไอเดีย ปันธุรกิจ” เพื่อพัฒนาทักษะ

ความเป็นผูป้ระกอบการให้กบันกัศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป มุง่ส่งมอบเนือ้หา

ว่าด้วยมติต่ิางๆ ของการท�าธุรกจิจากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ อาท ิทกัษะภาวะ

ผู้น�ากับการท�างานเป็นทีมภายใต้สถานการณ์วิกฤต ทักษะการเป็นทายาท

ธรุกจิและการยกระดบัสนิค้า Local สู ่Global และทกัษะการขายออนไลน์ 

 มหกรรมวิชาการ Huso Big Day คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จัดงาน “มหกรรมวิชาการ Huso Big Day ครบรอบ 40 ปี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อฉลอง

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของคณะมนษุยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น พร้อมท้ัง

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเช่ียวชาญของคณาจารย์ ความเข้มแข็งของ

หลักสูตร และอัตลักษณ์ของคณะ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญและ

ความก้าวหน้าจากอดีตถึงปัจจุบันของคณะ และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และ

 อ้ายน้องมอดนิแดง ลงแปลงม่วนใจ จดัโดยคณะเกษตรศาสตร์ 

ณ แปลงฝกงาน มีคณาจารย์นักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ของคณะเข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์

ประเพณีลงแขกด�านาอันเป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทยให้คงอยู่ ตระหนักรู้

คุณค่าของวิถีเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักคือการร่วม

กันปักด�าปลูกข้าวในแปลงฝกงานคณะเกษตรศาสตร์โดยใช้ต้นกล้า

โดยมวีทิยากรและผู้เชีย่วชาญหลากหลายวงการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ พลโทสมชาต ิแน่นอดุร ผูท้รงคุณวฒุิ

พิเศษกองทัพบก พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ คุณบุญยฤทธิ์ พยุห

ไพศาล คณุทศพร คลงับญุครอง ผูบ้รหิาร หจก.โคราช แสงสวุรรณ พอตเทอร่ี และคุณนฤดี อคัรรตันไพศาล ผู้บรหิารร้าน Celeb Style

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “บัณฑิตคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เส้นทางแห่งความส�าเร็จและความท้าทายที่ต้องเผชิญ” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 

ได้แก่ คณุเฉลมิชัย ศรณัยวณิชย์ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล บรษิทั นนัทวนั จ�ากัด (Thai Obayashi Corp., LTD.) 

คุณณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น นายไกรสร กองฉลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์ นักแสดง คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก�ากับ และคุณปภินทิพย์ 

พัวโสภิส ผู้สื่อข่าว

พันธุ์ธัญสิริน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กิจกรรมในคร้ังนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า

ให้กบันกัศกึษาเกษตรศาสตร์ซ่ึงหลายคนยงัไม่เคยสมัผสั แม้ว่าเทคโนโลยกีารเกษตรใหม่ๆ จะมบีทบาทในการผลติมากขึน้ 

แต่การได้ลงมือจริงในวิถีเดิมๆ ท่ีเป็นรากเหง้าช่วยเติมเต็มความรู้สึกและตระหนักในความเป็นรากฐานของเราก่อนที่จะ

ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรได้สัมผัสนับแต่แรกเริ่มก่อนเข้าสู่กระบวนการ

เรียนรู้ทางการเกษตรใน 4 ปีจากนี้ไป เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อเข้าใจค�าว่า “ข้าวคือชีวิต” ที่ส�าคัญยิ่งคือเป็น

โอกาสที่ให้นักศึกษาปี 1 ทุกคนได้มาท�างานร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายไปเลือกเรียนตามสาขาต่างๆ

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค

พลังงานและส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรม

เพิม่พนูประสบการณ์นักศกึษา ด้วยกอง

จัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่ งแวดล ้อม มีภาระงานในด ้านการ

ประหยัดพลังงาน ระบบสาธารณูปการ 

การจัดการพื้นที่ออกก�าลังกาย อาคาร

สถานที่ต ่างๆ ซ่ึงถือเป็นต้นแบบความ

ส�าเร็จของมหาวิทยาลัยอื่นๆ นับได้ว่าเป็น 

best practice ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์นักศึกษาในรายวิชาการบริหารสาธารณูปโภคท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

Infrastructure Management In Local Government สาขาการปกครองท้องถิ่น และสาขาการจัดการงานช่าง

และผงัเมอืง วทิยาลยัการปกครองท้องถิน่ ซึง่นกัศกึษาในสาขาเหล่านีจ้ะออกไปท�างานกบัชมุชนทัง้ในฐานะส่วนปกครอง 

หรือกลุ่มงานช่างที่ต้องดูแลระบบสาธารณูปโภคจะได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในอนาคต โดยการจัด

กิจกรรมประกอบด้วย ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ได้บรรยายสรุปนโยบายและการ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ ม.ขอนแก่น รวมท้ังภารกิจการบริหารจัดการของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม นายชัยนิยม สินทร บรรยายภารกิจ ของงานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน นายยงยุทธ นาสมน้อย 

บรรยายเรื่องการด�าเนินงานของสถานีไฟฟาแห่งใหม่ นายพงศกร แสงมีคุณ บรรยายเรื่องการด�าเนินงานระบบประปา 

และนายบุญสม เกษแก้วกาญจน์ บรรยายเรื่องระบบบ�าบัดน�้าเสีย พร้อมทั้งได้น�าคณะนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานที่

ปฏิบัติงานจริงของส่วนงานต่างๆ ท่ีได้บรรยาย ซ่ึงนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มเพ่ือการศึกษาดูงานเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 

ภายในพื้นที่โดยมีบุคลากรในส่วนงานได้น�าชมและบรรยายให้ความรู้

       โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานด้านเทคนิค การรับนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์

ชาวต่างประเทศเข้าฝกงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานด้าน

เทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้มีทักษะใน

การท�างานข้ามวัฒนธรรม และสามารถให้บริการนักศึกษาและนักวิชาการท่ีจะเดินทางมาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้วัฒนธรรมไทยส�าหรับ

นักศึกษานานาชาติ (Cultural Trip 2018) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปด

โอกาสให้นักศึกษานานาชาติเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ 

เข้าใจวิถีการด�าเนินชีวิตในสังคมชนบท และเชื่อมโยงและกระชับความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษานานาชาติ ม.ขอนแก่น ตลอดจนชุมชนที่ไป

แลกเปล่ียนเรยีนรู ้โดยมนีกัศกึษาต่างชาติ และบคุลากร กองการต่างประเทศ 
เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

วิถีชีวิตของคนอีสานใต้ การทอเสื่อกกและผ้าไหม การท�าพานบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน ศึกษา

ประวตัศิาสตร์ ณ อทุยานปราสาทเมอืงต�า่ อทุยานปราสาทหนิพนมรุง้ และศูนย์คชศึกษา โครงการนีจ้ดัขึน้ส�าหรบันกัศึกษา

นานาชาติที่ก�าลังศึกษาใน ม.ขอนแก่น ท้ังระดับปริญญาตรี โท เอก จากคณะต่างๆ ใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

เวียดนาม  อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า จีน ญี่ปุ่น ภูฏาน บังกลาเทศ เม็กซิโก และอิตาลี

 วันนักศึกษานานาชาติสัมพันธ์ ประจ�าปีการศึกษา 2561 

(International Student Day 2018) จัดโดยกองการต่างประเทศ 

มนีกัศกึษานานาชาตเิข้าร่วมงานจาก 15 ประเทศ การจดังาน มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษานานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ ยน ซ่ึง เข ้ ามาศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 พื้นท่ีการเรียนรู้ในห้องสมุดส�าหรับนักศึกษาผู้พิการ 

ส�านกัหอสมดุ จดัพ้ืนทีก่ารเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเข้าถึงและใช้บรกิารส�าหรบั

นักศึกษาผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพส�าหรับนักศึกษา 

และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้เกิดความ

เท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ ภายในพื้นที่การเรียนรู้ประกอบด้วย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ พร้อมหูฟัง โตะนั่ง

อ่านและนั่งพักผ่อน ชั้นวางหนังสือ และหนังสืออักษรเบรลล์ นักศึกษา

ผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา และเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้แก่นักศึกษาผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางมาใช้บริการหอสมุดกลาง 

ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้จดัเตรยีมรถเขน็นัง่ (Wheelchair) 

ไว้ให้บริการ ณ ประตูทางเข้า-ออกอาคารหอสมุดกลาง ได้อ�านวยความ

สะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนกัศกึษาผูพ้กิารได้มเีวลาในการ

อ่านและศึกษาค้นคว้านานขึ้น และมอบสิทธิการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศให้แก่นกัศกึษาผูพ้กิารเป็น 2 เท่าของนกัศกึษาปกต ิคอื สามารถ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศจาก 40 รายการ เป็น 80 รายการ และเพิ่มเวลา

การยืมจาก 15 วัน เป็น 30 วัน
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 พิธีทอดผ้าปากิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” ปีท่ี 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ และช่วยระดมทุน ซ่ึงด�าเนิน

การร่วมกับกองกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โดยได้กราบนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาค�าน้อย อ. นายูง จ. อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

และมีอธกิารบด ีคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั กรรมการส่งเสรมิฯ บคุลากร นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป เข้าร่วมกจิกรรม

เป็นจ�านวนมาก มีรายได้จากการระดมทุนผ่านโครงการในปี 2561 จ�านวน 6,315,666.60 บาท

 กิจกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล : จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ขอนแก่น เพื่อระดม

ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 

ชิงถ้วยรางวัล จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีรายได้

จากการจัดการแข่งขัน 2.1 ล้านบาท 

การด�าเนินการระดมทุนการศึกษา
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 โครงการรวมพลคนใจบุญสมทบทุนการศึกษานักศึกษา ม.ขอนแก่น : ด�าเนินงานโดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการ ม.ขอนแก่น เชิญชวนผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ในช่วงปี 2561 – 2565 ซึ่งมีบริษัทตอบรับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการและโอนเงิน

สมทบทุนการศึกษา จ�านวน 2,550,000 บาท

 กิจกรรมบรรยายเพือ่สร้างแรงบันดาลใจ

ให้นักศึกษา : เป็นกิจกรรมจัดการบรรยายถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และภาวะผู้น�า 

ให้แก่นักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

และนายกสโมสรนักศึกษาคณะต ่ างๆ จัดโดย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับกอง

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเน้นหัวข้อ

ส�าคัญๆ ได้แก่ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพ” โดยนายชัยชาญ วรนิทัศน์ กรรมการ
ส่งเสริมฯ นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล และ นายสมเกียรติ คนชาญ เป็นวิทยากรและหัวข้อ “สร้างเรา สร้างโลก 

สร้างอนาคต” โดยนายสุรศักดิ์ จันโทริ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 13 เป็นวิทยากร
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 การสร้างเครือข่ายศษิย์เก่าในภมิูภาคและจังหวดัต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 งานศษิย์เก่าสมัพนัธ์กอง

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น ด�าเนินการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า 

ม.ขอนแก่น ในจังหวัดต่างๆ จ�านวน 3 แห่ง ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 จังหวัดดังนี้ 

ชมรมศิษย์เก่า ม. ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ชมรมศิษย์เก่า ม. ขอนแก่น จังหวัดยโสธร และ ชมรมศิษย์เก่า ม. ขอนแก่น 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

  “โครงการทอฝันในวันเกิด” เพื่อให้

เกิดการเพิ่มกองทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาได้มีโอกาส

ทางการศกึษามากทีส่ดุ ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่�านกังาน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น จัดท�าขึ้น เพื่อเป็น

ช่องทางให้ศษิย์เก่าและบคุคลทัว่ไป ทีเ่ลง็เหน็ความ

ส�าคัญของการศึกษา ได้หยิบยื่นโอกาสทางการ

ศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปี 

2561 ได้จดัสรรทนุการศึกษาให้กบันักศกึษาทีเ่รียน

ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 20,000 บาท 

จ�านวน 50 ทุน เป็นเงินรวม 1,000,000 บาท ทั้งนี้

รวมเงนิทนุ “โครงการทอฝันในวันเกดิ” ท่ีได้จดัสรร

ไปแล้วตั้งแต่เริ่มด�าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2554 

ถงึปี พ.ศ. 2561 ทัง้ส้ิน 2,910,000  บาท
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 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผล

กระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม

 - สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยไปท�าวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Talent 

Mobility Project)

 - ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน�าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

 - วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปาหมายของประเทศ เช่น การวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ 

(Flagship) การวิจัยการพัฒนายางนา (Flagship) การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน การผลิตกรดแลกติกชนิดแอล

จากเศษอาหาร

 - วิจัย และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาส�าคัญของชุมชน สังคม และประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนาข้าว การวิจัย

และพัฒนาหม่อนไหม การพัฒนาการคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ด้วยนวัตกรรม KKU IITL การแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ โรงงานต้นแบบด้านอาหาร 

(Food Pilot Plant)

ผลการด�าเนินงาน ด้านการวิจัย
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1. จ�านวนงบประมาณการวิจัย ม.ขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณการวจัิยทั =งหมด

งบประมาณจากภายในมหาวทิยาลยั

งบประมาณจากภายนอกมหาวทิยาลยั

บทความวจัิยที3ไดรั้บการอา้งองิ (Citation) กลุม่สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

บทความวจัิยที3ไดรั้บการอา้งองิ (Citation) กลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

บทความวจัิยที3ไดรั้บการอา้งองิ (Citation) กลุ่กลุ่กลมสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

2. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ

ทั้งหมด 1,596 บทความ จ�าแนกตามกลุ่มสาขา ดังนี้

3. จ�านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 1,840 เรื่อง 

4. จ�านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการออกเลขที่)

30
(13.7%)

129
(58.90 %)

60
(27.40 %)

อนุสทิธบิตัร ลขิสทิธิ/ สทิธบิตัร 

ระดับชาติ 328 เรื่อง

(17.84%)

ระดับนานาชาติ 1,512 เรื่อง

(82.17%)

60 เรื่อง
(27.40%)

30 เรื่อง
(13.70%)

129 เรื่อง
(58.90%)

129 ผลงาน 78 ผลงาน41 ผลงาน

งบประมาณการวจัิยทั =งหมด

174.82 ลานบาท
20.05%

697.26 ลานบาท
(79.95%)

872.08 ลานบาท
(100%)

433
บทความ

474
บทความ

689
บทความ
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5. จ�านวนโครงการวิจัยและทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

6. จ�านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

โครงการวจัิย  (จํานวน =
โครงการ)

ทนุวจัิยจากภายในมหาวทิยาลยั งบประมาณแผน่ดนิ งบประมาณเงนิรายได ้ ทนุวจัิยจากภายนอกมหาวทิยาลยั ทนุในประเทศ ทนุตา่งประเทศ

โครงการวจัิย  (จํานวน =โครงการ) ทนุวจัิยจากภายในมหาวทิยาลยั งบประมาณแผน่ดนิ
งบประมาณเงนิรายได ้ ทนุวจัิยจากภายนอกมหาวทิยาลยั ทนุในประเทศ
ทนุตา่งประเทศ

จ�านวนโครงการ

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1,840 เรื่อง

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (Journal)

1,671 เรื่อง

บทความทางวิชาการที่น�าเสนอในที่ประชุมวิชาการ

162 เรื่อง

382 เรื่อง
(17.83%)

804 โครงการ
(872,083,229 บาท)

514 โครงการ
(174,822,525 บาท)

274 โครงการ
(118,137,000 บาท)

เงินอุดหนุนจากรัฐ

240 โครงการ
(58,685,525 บาท)

295 โครงการ
(697,260,704 บาท) 270 โครงการ

(619,582,228 บาท)

25 โครงการ
(77,671,476 บาท)

94 เรื่อง
(55.62%)

75 เรื่อง
(44.38%)

253 เรื่อง
(15.14%)

1,512 เรื่อง
(82.17%)

1,418 เรื่อง
(84.86%)

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น

  Khon Kaen University  65



 ผลงานนวตักรรมจากข้าวไทย “super probiorice”

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Rice plus award 2018 

ในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล RICE PLUS AWARD 

2018  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

แคทรยีา สทุธานชุ และคณะนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็น

โครงการรางวัลการสร้างสรรค์ข้าวไทย ทัง้เป็นเมนอูาหารและ

ผลติภณัฑ์นวตักรรม ด�าเนนิการภายใต้โครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์มลูค่าเพิม่สนิค้าข้าวส่งออกเชงิพาณชิย์ โดยกรมการ

ค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อ

คัดเลือกจากผลงานนวัตกรรมจากข้าวไทยที่ส่งเข้าประกวด 

จากหน่วยงานภาคธรุกจิ เอกชน และหน่วยงานของรฐั ทัว่ประเทศ 

เพื่อส่งเสริมการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมข้าวไทย และยกระดับ

ความเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ สูก่ารเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพ ทีเ่กดิจาก

การต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กบัข้าวไทย และขยายโอกาสในการบรโิภค และการส่งออกข้าว

ไทยสู่ตลาดโลก ทั้งยังสอดรับกับนโยบายการขับเคล่ือนการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โมเดล Thailand 4.0

รางวัลชนะเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม

 รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น โดย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 

ได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ รางวัลห้อง

ปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น ให้กับห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัย

เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวล

ชีวภาพโดยจุลินทรีย์ ม.ขอนแก่น” สังกัดคณะเทคโนโลยี 

ในการประชุมวิชาการประจ�าปีเครือข่ายมาตรฐานความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 

โดยนางสาวศิริพร ลุนพรม นักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็นผู้ไป

น�าเสนอโปสเตอร์ผลการด�าเนินงานดังกล่าว

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 รางวัลชนะเลิศจากผลงานวิ จัยเ ร่ือง 

มาตรการควบคุมความเร็วด้วยระบบตรวจจับ

ความเร็วแบบอัตโนมัติบนถนนมิตรภาพช่วงผ่าน

เมืองขอนแก่น โดยนายพงษ์พันธ์ แทนเกษม นักศึกษา

ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (ขนส่ง) รศ.ธเนศ 

เสถียรนาม และ รศ.วิชุดา เสถียรนาม ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ (อาจารย์ทีป่รกึษา) พร้อมด้วย

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

องค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น

 รางวลั Gold Prize จากผลงานวิจัย “กรรมวิธี

และสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์หยดครีมไขมันข้นท่ีกักเก็บ

สารสกัดข้าวหมักในปริมาณสูง” โดย ผศ.ภญ.แคทรียา 

สุทธานุช และผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเข้าร่วมประกวด และน�าเสนอ

ผลงานในเวทีระดับนานาชาติในงานประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์

นานาชาตโิซล 2017 “Seoul International Invention Fair 

2017” (SIIF 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 

– 4 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibit ionHall 

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 รางวลัสาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวตักรรมการบริการระดบัดเีด่น ช่ือผลงานกบัผลงาน “ระบบติดตาม

ถงัขยะอจัฉรยิะ Smart Trash Tracking System” ในงานสมัมนาวชิาการและพธิมีอบรางวลัเลศิรฐั ประจ�าปี พ.ศ. 2561 

“ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ และสะท้อนภาพการท�างานของภาคราชการในปัจจุบัน 

 ทั้งนี้รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 1) สาขาบริการภาครัฐ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) สาขา

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณแด่ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ 

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�านักหอสมุด 
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 “BCG in Action: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)”

 รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นอย่างสูงต่อนโยบาย “อีสาน 4.0 : Area-based BCG” โดยมีโครงการจากความร่วมมือ

กันของ 4 มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้แทนประชาคมวิจัยน�าเสนอ “สาน 4.0 : 

Area-based BCG” โดยการใช้ BCG Model ซ่ึงเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิกบัความยัง่ยนืของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิผ่านการน�าองค์ความรูม้าต่อยอดฐานความเข้มแขง็ภายใน

ของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบ

การผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นโมเดลในการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อมกัน และยังสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

5 เปาหมาย ได้แก่ การผลติและบรโิภคทีย่ัง่ยนื การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การอนรุกัษ์ความหลากหลาย 

ความร่วมมอืเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ตลอดจนเป็นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เป็นหวัใจของการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมไทย โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการ “อีสาน 4.0 

พลิกโฉมประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ 

“ไก่ไม่เกาต์” ไก่ 3 Low สายพันธุ์ KKU1 และนม Mmilk เอทูพลัส รุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 โครงการปองกันและชะลอโรคไตเร้ือรัง ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันโรคไตเสื่อมเป็นปัญหาใหญ่

ระดบัชาต ิโดยต้องอาศัยความร่วมมอืทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั

และเอกชน อาทิ โรงพยาบาล ผู้น�าชุมชน ประชาชน 

ร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร โดยจะมีการขยาย

ความร่วมมือให้ทั่วภาคอีสาน และกระจายท่ัวประเทศ

ในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตอย่างเป็นรูปธรรม 

สอดคล้องกับยคุ Thailand 4.0 ดงันัน้ภายใต้โครงการแก้ไข

ปัญหาสาธารณสขุและการศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

 นม mMilK ชนิด A2 โครงสร้างโปรตีน

คล้ายโปรตนีในนมคนดืม่แล้วไม่แพ้ น�า้นม mMilk A2+ 

คือ น�้านมคุณภาพสูง จากนวัตกรรมการคัดเลือกวัวใน

ระดับดีเอ็นเอเพื่อให้ได้วัวท่ีผลิตน�้านมที่มีโปรตีนเบต้า

เคซีนชนดิ A2 100% มโีครงสร้างโปรตนีคล้ายโปรตนีใน

นมคน ลดภาวะเสีย่งต่อการเกดิโรคเบาหวาน และหวัใจ 

ตอบโจทย์ผู ้บริโภคที่เป็นผู ้สูงวัย หรือผู ้ที่แพ้นมวัว 

ไม่มีน�้าตาลแลคโตส ผู้ท่ีแพ้น�้าตาลแลคโตสเม่ือทานจะ

ไม่เกิดอาการท้องเสีย น�้านม A2+ จึงเป็นนมที่ย่อยง่าย 

สบายท้อง สามารถดูดซึมคุณค่าสารอาหารธรรมชาติ 

เพื่อลดความเหลี่อมล�้าทางสังคม โดยสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ขยายผลงานวิจัยจากโมเดลของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการใช้นวัตกรรมสร้างโปรแกรม Food & Nutrition วัดปริมาณเกลือในอาหาร

ทีค่วรจะได้รบัต่อวนั และข้อมลูจะถกูส่งไปยงัโรงพยาบาลเพือ่วางแผนการรบัมอืต่อ ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นองค์ความรูท้ีเ่กดิจาก

การเรียนการสอน การวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอีสานให้ดีย่ิงข้ึน 

โครงการฯ มีหลักการท�างานแบ่งเป็น 3 ส่วนส�าคัญ ได้แก่ การลงพื้นที่เพื่อคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตเสื่อม

จากผูท้ีเ่คยมปีระวตัเิป็นโรคประจ�าตวั เช่น ความดนัโลหติสูง เบาหวาน โรคอ้วน หรอืผู้ซือ้ยากนิเป็นประจ�า ต่อมาเป็นการ

รักษาเยียวยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดโรคไตเสื่อมระยะ 2-3 แล้ว ด้วยการให้ความรู้ วิธีปฏิบัติตน วิธีพบแพทย์ ในการช่วย

ชะลออาการที่เกิดจากโรคไตเสื่อมและรับตัวเป็นผู้ป่วยในโครงการฯ และส่วนสุดท้ายคือการให้ความรู้กับญาติคนดูแล

ผู้ป่วย แม่ค้าผู้ขายกับข้าวเพื่อให้ได้ทราบว่าการปรุงอาหารเค็มเป็นสิ่งที่ไม่ดี

จากนมโคแท้ 100% ได้มากกว่านมปกติทั่วไป เป็นนวัตกรรมที่สามารถน�ามายกระดับการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า

น�้านมดิบ เหมาะที่จะน�ามาผลิตนมให้กับผู้บริโภคกลุ่มห่วงใยสุขภาพ (Niche market) และเป็นการเพิ่มมูลค่าน�้านมเพื่อ

เกษตรกรไทย โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่โปรดักส์ จ�ากัด ได้ลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยจัดตั้งศูนย์สาธิตและฝกอบรมการเล้ียงโคนมขึ้น โดยพัฒนาให้เป็นสถานีฝกอบรม 

การวิจัยด้านโคนม และ การแปรรูปน�้านมเพื่อสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมจากผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านการผลิตนมเพื่อสุขภาพต่อไปในอนาคต
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 แผ่นแปะว่านชักมดลูก ผลงานวจิยัของ ศ. บงัอร ศรพีานชิกลุชัย 

และ อ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งแผ่นแปะสารสกัด

ว่านชกัมดลกู มคีณุสมบติัในการกระตุน้ให้ร่างกายผลติฮอร์โมนเอสโตรเจน 

และในตัวของว่านชักมดลูกเองมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ด้วย เหมาะแก่การ

เอาไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุหญิง ที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง 

ผิวหนังเสื่อมสภาพ และมีริ้วรอยมาก เพราะหากดูในตลาดเวชส�าอาง

ประเทศไทยจะมีการน�าเอาสารเคมีเข้ามาใช้เป็นจ�านวนมาก โดยงานวิจัย

ดงักล่าวเป็นงานวจิยัด้านเวชส�าอางจากพชืสมนุไพร สามารถช่วยลดต้นทนุ

การผลิตและตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยและยั่งยืนได้ดีกว่าเวชส�าอาง

ที่มีสารเคมี

 Innovation Club by GSB เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ 

Startup และ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีขีดความสามารถแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ

ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับธนาคารออมสิน 

โดยเป็นคลบัในรปูแบบ Studio ถ่ายภาพ เป็นพืน้ทีส่�าหรบัสามารถถ่ายทอด

ความรู ้ในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอผลิตภัณฑ์ สินค้า และสามารถ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู ้ประกอบการ 

 โครงการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการ

ด�าเนินธุรกิจ (IP DemoDay) เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ

เสรมิสร้างทกัษะในการวางแผนพฒันาต่อยอดผลติภณัฑ์และวางแผนการ

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันในกลุ่มนักศึกษา รวมทั้งเกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผล

งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแผนการตลาดที่สามารถส่งเสริม

การน�าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

Startup และ SMEs Start up สร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริม

ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการจัดการ มีเปาหมายให้เกิดผล

ส�าเร็จในระดับรายผู้ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 

ดังนั้นโครงการ IP DemoDay จึงเป็นการส่งเสริม ทักษะ ประสบการณ์แก่นักศึกษาในกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการ

ใหม่ (Entrepreneur) ตามหลักแนวคิดของ Startup เพ่ือบูรณาการด้านการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลในการใช้นวัตกรรมขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการน�าเสนอแนวความคิดทางธุรกิจ

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถใช้ห้อง “UniKhon space” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�าหรับร่วมท�ากิจกรรมของโครงการนี้ และในอนาคตนักศึกษา

สามารถใช้ห้องนี้เพื่อจัดกิจกรรมของชมรม Startup Club KKU และกจิกรรมส่งเสรมิให้นกัศึกษาให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบั Startup ทีห่น่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนต่อไป
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     การใช้ฐานข้อมูล “KKU Scholar” 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้พฒันาฐานข้อมลู KKU Scholar 

เพื่อรวบรวมผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย อาจารย์ และ

นกัศึกษา ซึง่สามารถสืบค้นข้อมลูของนกัวจิยัได้โดยสืบค้น

จากคณะ หรือชือ่นักวจิยั ผลการสืบค้นจะแสดงภาพรวม

ผลงานของนักวิจัย และสรุปภาพรวมผลงานวิจัย 

ทั้งมหาวิทยาลัย โดยจะแสดงรายงานจ�านวนบทความ

ทั้งหมด รายงานจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

รายงานจ�านวนการอ้างอิง รายงานผลค่าเฉลี่ยจ�านวน

การอ้างอิงต่อบทความ/จ�านวนนักวิจัย ซึ่งเป็นผลงาน

ต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่นด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความ

สนใจในฐานข้อมูล และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้

ฐานข้อมูล KKU Scholar

   การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน

กับผู้ใช้บริการ “Innovation Device for Customer 

Engagement: ID4CE” การพฒันาห้องสมดุเพือ่ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์ ค้นหาสิง่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ความต้องการของลกูค้า มุง่เน้นวฒันธรรมการบรูณาการ

อย่างสร้างสรรค์ โดยส�านักหอสมุดได้น�ากลไก 

“การจัดการความรู้” มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ตลอดจนส�านกัหอสมดุ

มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ และมีนวัตกรรม

การบริการ นับเป็นผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นน�าของโลก โดยมีการจัด

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การจัดงาน Share & Learn เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวด

ผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย การศึกษาผู้ใช้ 

การประเมินผลการด�าเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการ และนวัตกรรม การจัดงานแสดงนวัตกรรมบริการต่างๆ

ของส�านักหอสมุด และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “What & How about Library Customer Engagement”

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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 โครงการ CASCAP ลงนาม MOU กับคณะแพทยศาสตร์ 

อมิพเีรียล คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร สถาบนัวจิยัมะเรง็ท่อน�า้ดี 

และโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (CASCAP) ร่วม

หารือโครงการวิจัยและศึกษาดูงานกับ Dr. Jia Li ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน

พัฒนาการของมนุษย์และระบบทางเดินอาหารประจ�าภาควิชาศัลยศาสตร์

และมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน โดย Dame 

Angela Bowen ผู้อ�านวยการด้านการพัฒนาองค์กรคณะแพทยศาสตร์ 

ความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU)

อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Director of Development, Faculty of Medicine, Imperial College London) 

ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

ในประเทศลาว เป็นโครงการร่วมระดับนานาชาติท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ได้รับการ

สนับสนุนโดย The Kadoorie Charitable Foundation เพื่อต่อยอดจากโครงการที่ประสบความส�าเร็จในประเทศไทย

เพื่อขยายการแก้ปัญหาสาธารณสุข และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าวไปสู่ประเทศลาว

 พธิลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโดย วช. และ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ 21 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้

การน�าของคณะกรรมการเครอืข่ายวจิยัภมูภิาค : ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการด�าเนินความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
แม่ข่าย กับ วช. ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มีการท�างานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

โดยขับเคลื่อน และยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ ในระดับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (network) ระดับมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) และระดับลูกข่าย

(sub-node) จนครอบคลุมท่ัวประเทศ มีผลผลิตผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เกิดการสร้างมหาวิทยาลัยลูกข่ายให้มีความพร้อม

ในการจดัการเชงิระบบภายในให้เข้มแขง็ เป็นทีเ่ชือ่ถอื สามารถยกระดบัสถานภาพ เป็นมหาวทิยาลยัแม่ข่ายได้ในอนาคต

      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ บริษัท นันทวัน จ�ากัด 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ความร่วมมือในการพฒันานักศกึษา และบุคลากร

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรของบริษัท 

นันทวัน จ�ากัด ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความ

ร่วมมอืด้านการศกึษา การวิจยั และการบรหิารจดัการองค์ความรู ้พฒันางาน

ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
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    พีธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 

ประเทศไทย จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ

การเรียนการสอนในด้านอุปกรณ์ไฟฟาและระบบอัตโนมัติใน

โรงงานอุตสาหกรรม การท�าวิจัยในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การใช้

เครื่องจักรอัตโนมัติ และด้านวิศวกรรมไฟฟา รวมถึงระบบไฟ นอกจาก

น้ียังสนับสนุนด้านการเป็นสถานที่ฝกงาน และ สหกิจศึกษาส�าหรับ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความร่วมมือ

ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ต่อไป

 คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี ร่วมลงนามความร่วมมือ

ทางวชิาการกับ Universiti Utara Malaysia การลงนามในบนัทกึ

ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งสองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของ

การเป็นหุ้นส่วนที่จะน�าไปสู่การริเริ่มการค้นคว้า การวิจัยใหม่ๆ เพื่อ

เพิม่มลูค่าทางวชิาการให้กบัทัง้สองมหาวทิยาลยั ท้ายท่ีสดุหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสองมหาวิทยาลัยในการฝกอบรม และ

การผลิตนักวิจัยในอนาคต โดยเนื้อหาการลงนามความร่วมมือจะเน้น

ความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย ด้านบริหารธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด 

ด้านการจัดการ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ตลอดจนจะมีการแลกเปลี่ยน

อาจารย์และนักศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ทั้งในด้านการ

เรยีนและประสบการณ์การวจิยักบัหน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน 

 พธิลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศลิป์ปี 6 

ณ โรงภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งน้ี

เป็นการตกลงร่วมมอืกนัด�าเนนิงานโครงการสือ่ศลิปปีที ่6 เพือ่เปดพืน้ที่

ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพด้านส่ือศิลป 

เพื่อสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านภาพยนตร์สั้นและคลิป และเพื่อ
ใช้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยผลงานภาพยนตร์

สั้นและคลิปที่ผลิตขึ้นน้ัน สามารถน�าไปใช้ในการรณรงค์ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของ

พื้นที่ภาคอีสานให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายตามความเหมาะสม 

ส�าหรับหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจากที่ได้ลงนามไปน้ันจะเป็นผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในภาคอีสาน อันได้แก่ การจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังต้องประสานงาน

เครือข่ายตามสถานศึกษาต่างๆ ในภาคอีสาน เพื่อจัดถ่ายทอดองค์ความรู้การท�าภาพยนตร์ส้ันให้เกิดขึ้นตามที่ได้ระบุไว้

ในข้อลงนาม
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 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนโครงการ

จัดการดนิและน�า้ ม.ขอนแก่น นายเหลีย้ว จุน้หยุน กงสลุใหญ่สาธารณรฐั

ประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น และคณะได้เดินทางมามอบเงิน จ�านวน

เงิน 2,000,000 บาท สนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมอบทุนในครั้งนี้เป็นการอุดหนุนการท�า

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

น�า้แบบบรูณาการ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื คณะเกษตรศาสตร์ เพือ่ด�าเนินการโครงการในชือ่ “โครงการการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรดนิและน�า้แบบบรูณาการเพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตรและส่งเสรมิการเกษตรแบบอนิทรย์ีเพือ่การพฒันาอย่าง

ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  เพื่อการพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 โครงการความร่วมมือในการพัฒนา

บุคลากรทางด้านคอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ บริษัท วี อาร์ 

ดจิติอล จ�ากดั (VR Digital) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง

ความร่วมมอืทางวชิาการภายใต้โครงการ “ความร่วม

มือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ

การออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information 
Modeling) ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระบบ PIM (Product Information Modeling) และด้าน

คอมพิวเตอร์เพื่อการน�าเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษา LumionPro” เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถ ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบและการน�าเสนอผลงานออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม ด้วยการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบการ

บรกิารวชิาการ และการแลกเปลีย่นส่งเสรมิความรูใ้ห้แก่องค์กรและสงัคมจากผลติภณัฑ์ ของ บรษิทัว ีอาร์ ดจิิตอล จ�ากดั 

ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Autodesk Authorized Partner, Autodesk Authorized Training Center และ

ตัวแทนจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ Lumion อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพือ่การ

พฒันาองค์ความรู้ด้านการออกแบบหรือพฒันานวตักรรมส�าหรับ

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การท�าข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา และการวิจัยอย่าง

มาก มเีนือ้หาเกีย่วกบัการพฒันาองค์ความรูด้้านการออกแบบหรือพฒันา
นวตักรรมส�าหรบัอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน การจดัการเรยีน การสอนในวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบอาคารเพือ่

การอนรุกัษ์พลังงานในระดบัปรญิญาตรแีละระดับทีส่งูกว่า และให้มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยในการจดัฝกอบรมการตรวจ

ประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้โปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy 

Code, BEC) ซึ่งในอนาคตจะมีการสาธิตการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงจัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ
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       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะ

เภสัชศาสตร์ และ college of Pharmaceutical Sciences, 

Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการ

แลกเปลีย่นศกัยภาพด้านการเรยีนการสอน การบริการวชิาการและวิจยั

ของคณะเภสชัศาสตร์ และ college of Pharmaceutical Sciences, 

Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน

วิชาการ ไทย-ลาว โดยสถาบันวิจิตรศิลปแห่งชาติ 

สาธารณะรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีเนื้อหาที่ส�าคัญในการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้

ประกอบไปด้วย

 1. ร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ

และวจิยัทางศลิปวฒันธรรม เรือ่ง “มรดกล้านช้าง” ส�าหรบั

อาจารย์และบุคลากรท้ังสองฝ่าย เพื่อเผยแพร่ผลงาน

วิชาการต่อสาธารณะ
 2. ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปกรรมส�าหรับนักศึกษา

 3. ร่วมกันจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนส�าหรับอาจารย์

 4. สนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น จะสามารถจดัสรร

ให้ได้ตามความเหมาะสมที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบ

 5. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ทุกระดับ ณ สถาบันวิจิตรศิลปแห่งชาติ สปป.ลาว และ

สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เช่น ต�ารา วารสาร คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย – ลาว ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นจะสามารถสนับสนุนได้

 6. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสัมมนาหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย

 7. ข้อตกลงพื้นฐานความร่วมมือฉบับนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องไดร้ับความยินยอมทั้งสองฝ่ายบนพืน้ฐาน

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

 8. บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการ

สนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาครูประจ�าการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและผู้ปกครอง 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเปด 

“อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นับว่าเป็นเกียรติประวัติ และเป็นสิริสวัสดิ์

พพิฒันมงคลยิง่แก่บคุลากร คณาจารย์ นกัวจิยั ผูป้ระกอบการ และนกัศกึษา ส�าหรบัอาคารอ�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนือ้ที ่35 ไร่ พืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 18,000 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย โดยออกแบบอาคารให้มีส่วนผสมผสานกับความเป็น

ธรรมชาตแิละการประหยดัพลงังาน (Greenbuilding) พืน้ทีส่�าหรบัให้บรกิารภายในตวัอาคารมากกว่า 50 ห้อง ประกอบ

ไปด้วย ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (ศว.ภ23) มีพื้นที่ให้บริการภาคเอกชน ได้แก่ ห้องประชุมสัมมนา CO-WORKING SPACE 

ห้องปฏิบัติการส�าหรับการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ ทดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการ

จัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือการด�าเนินงานระหว่าง 

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน

อุดมศึกษา ได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหาสารคาม และ ม.อุบลราชธานี

ผลงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย
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 โครงการ Innovation Hub สนบัสนนุแนวทางของรฐับาล

ที่มุ ่งเน้นการน�าเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ต่อยอดเป็นผลงานผลติภณัฑ์ทีม่รีายได้เพิม่ยกระดบั OTOP ด�าเนนิการ

โดยผ่านทีป่ระชมุอธกิารบด ี5 คลสัเตอร์ คอื เกษตรและอาหาร สุขภาพ

พลังงาน ดิจิทัล และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่ง

เน้นการพฒันา OTOP ให้มคีณุภาพสงูโดยอาศยัองค์ความรูใ้ช้เทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดตั้ง Innovation

 จักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก (The World’s 

first Bicycle Silk) ผลงานวิจัยโดย ผศ.พนมกร ขวาของ และ อ.สธุา 

ลอยเดอืนฉาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงได้รับ

แรงบนัดาลใจมาจากการประยกุต์วสัดใุนท้องถิน่อย่างผ้าไหม ทีน่อกจาก

จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน การท�าเคร่ืองส�าอาง ยัง

สามารถน�าไปต่อยอดเป็นวัสดุทดแทนอื่นๆ เน่ืองจาก ไหมมีลักษณะ

ของโครงสร้างที่มีความแข็งแรง การรับแรงเทียบเท่ากับเหล็ก จาก

Hubs – Creative Economy เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาหลายสาขาได้มาท�างานร่วมกันและร่วมกับชุมชนเพื่อการ

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ startup และเป็นพื้นที่ของการท�างาน เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้าง Creative 

data base ให้ค�าปรกึษาการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีก่่อให้เกดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ และบรูณาการความร่วมมอืกบัสถาบนั

การศึกษาในเครือข่าย มีพลังศักยภาพคนรุ่นใหม่อันเป็นจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษา

แนวคิดดังกล่าวจึงน�ามาสู่การประดิษฐ์โครงรถจักรยานที่มีไหมเป็นส่วนประกอบ จุดเด่น คือ โครงรถจักรยานเป็นผ้าไหม

ผสมเรซิน่ เป็นการใช้วสัดใุหม่ทีส่ามารถน�ามาทดแทนโครงรถจกัรยานชนดิท่ีท�าจากคาร์บอน ไฟเบอร์ ซึง่มต้ีนทนุทีถ่กูกว่า 

จากการทดสอบพบว่าโครงจักรยานผ้าไหมจะสามารถรับแรงกดได้มากกว่าโครงรถจักรยานที่ท�าจากอลูมิเนียม ประมาณ 

5 เท่า การทดสอบแรงดึงพบว่าสามารถรับแรงดึงได้มากกว่าโครงรถจักรยานท่ีท�าจากอลูมิเนียมประมาณ 8 เท่า

การทดสอบแรงยืดหยุ่นพบว่าโครงจักรยานจากผ้าไหมสามารถยืดหยุ่นตัวได้มากกว่าอะลูมิเนียม ประมาณ 30 เท่า 

ฉะนั้นจะส่งผลดีกับผู้ขับขี่ คือ น�้าหนักของจักรยานไหมจะมีน�้าหนักเบากว่าจักรยานอลูมิเนียม หากต้องรับแรงใน

น�้าหนักเดียวกัน และจักรยานไหมยืดหยุ่นตัวได้ดี เปรียบเสมือนกับจักรยานที่มีโช้คอยู่ในตัว ท�าให้เม่ือยล้าน้อยลง

สามารถขับขี่ได้นานขึ้น” 

 ผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นท่ีมีสารสกัดยางนา ด้วยความ

ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดข้ึน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีด�าเนินงานสนองยุทธศาสตร์ Excellence 

Academy เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการผสานกับ

ยุทธศาสตร์ Care Community การเป็นองค์กรที่มีความห่วงใยดูแล

ชมุชน จงึได้คดิค้น ผลติภณัฑครมีรองพืน้ทีม่สีารสกดัยางนา งานวจัิย

ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้
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 ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยโปรตีน

และโปรติ โอมิกส ์ เพื่ อการพาณิชย ์และ

อุตสาหกรรม ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยโปรตีน

และโปรติโอมิกส์ฯ เป็นสิทธิบัตรของ ม.ขอนแก่น 

และร่วมกบับรษิทัเอกชนในการน�าผลวจิยัไปต่อยอด

เป็นผลิตภณัฑ์มากมาย อาทิ เลือดจระเข้แห้งบรรจุ

แคปซูล ซึ่งเป็นที่นิยมในผู้ป่วยพักฟน โลหิตจาง 

ภูมิคุ้มกันไม่ปกติ เจลแต้มสิวสารสกัดจากจระเข้ 

ยาดมจากน�้ามันจระเข้ โดยกลุ ่มเปาหมายใหญ่

อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศ

เอเชีย โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดความก้าวหน้า

 โปรแกรมปองกันการฝาฝนสัญญาณ

ไฟจราจรด้วยกล้องวงจรปดแบบก่ึงอตัโนมัต ิ

พัฒนาโปรแกรมโดยคณะวิจัยของ ผศ.รุจชัย

อึ้งอาวุณยะวี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากมูลนิธิเซฟเฟอร์ โรดส์ฟาวเดชั่น ประเทศ

องักฤษ และสถานีต�ารวจภธูร จ.ขอนแก่น สามารถ

น�าชดุกล้องและโปรแกรมฯ ไปใช้งานเพือ่การบงัคบั

ใช้กฎหมาย เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถ

น�าเทคโนโลยีมาบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้ในด้านการปองปรามการ

ของงานวิจัย คือ การบูรณาการความรู้หลากมิติ และอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง น�าไปสู่การพัฒนา

ประเทศร่วมกันในอนาคต

ท�าผิดกฎจราจร การออกใบสั่ง และลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจกับประชาชน โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ

ลดจ�านวนและความรนุแรงของอบุัตเิหตจุราจร ซึ่งโปรแกรมได้ถกูออกแบบใหส้ามารถน�าภาพวดีโิอแต่ละเฟรมจากกลอ้ง

มุมกว้าง (Overview) มาใช้เพื่อการตรวจจับการฝ่าฝนสัญญาณไฟจราจรอย่างอัตโนมัติ มีหลักการท�างานคือ โปรแกรม

จะตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรสีแดง เม่ือสัญญาณไฟจราจรเปล่ียนเป็นสีแดง จะเกิดการตรวจสอบการล�้าเข้าพื้นที่ส่วน

กลางของแยก ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝนสัญญาณไฟจราจร แล้วโปรแกรมจะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับบันทึกภาพเหตุการณ์

ทีม่กีารท�าเครือ่งหมายสีเ่หลีย่มเป็นกรอบไปทีร่ถคนัทีฝ่่าฝนสญัญาไฟสแีดง จากนัน้จะส่งสญัญาณไปยงักล้องปายทะเบยีนรถ 

ให้จบัภาพปายทะเบยีนรถคนัดงักล่าวและท�าการบันทกึ ในการบนัทกึภาพเหตกุารณ์และภาพปายทะเบยีนรถ ข้อมลูภาพ

ทั้งสองส่วนนี้จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลพร้อมกับข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ส�าหรับใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่ง เช่น ข้อมูล

ของวัน เดือน ปี เวลา และต�าแหน่งทางแยกที่เกิดเหตุการณ์ 
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 แอปพลิเคชัน “สร้างและกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง” 

โดย รศ.กานดา สายแก้ว คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผลงานวจัิยนีเ้พือ่เพิม่

ความสะดวกสบายและรวดเร็ว ในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ 

ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือสถานีต�ารวจ สามารถกรอก

บันทึกค�าให้การ หรือกรอกข้อมูลประวัติบุคคลได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว แอปพลิเคชันใช้งานง่าย ภาพรวมระบบการท�างาน 

แอปพลิเคชัน สามารถสร้างแบบฟอร์ม  เพ่ือใช้งานได้ โดยเป็นแบบ

ฟอร์มใหม่และแบบฟอร์มทีม่ต้ีนฉบบัเป็นรปูภาพ  หรอืไฟล์พดีเีอฟ ซึง่

ใช้ระบบการรู้จ�าอักขระด้วยแสง  (OCR : Optical character 

recognition) มาช่วยในการแปลงเป็นตวัอกัษร การกรอกแบบฟอร์ม

สามารถกรอกข้อความด้วยการใช้เสียงข้อมูลบัตรประชาชนผ่าน

เครือ่งอ่านบตัรและใส่รปูภาพเข้าไปในแบบฟอร์มได้และการบนัทกึจะ

ได้เป็นไฟล์พีดีเอฟและไมโครซอฟท์เอกซ์เซล

 แอปพลิเคชันคัดกรองภาวะออทิซมึสเปกตรัมในเดก็ เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์ออทิซึมสเปกตรัม โดยการน�าแบบประเมินอาการเบื้องต้นของเด็กจากแบบประเมิน

มาตรฐานด้วยค�าถาม 20 ข้อ มาสร้างเป็นแอปพลิเคชัน ส�าหรับช่วยให้ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่

ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งนีโ้ดยตรง สามารถใช้แอปพลเิคชันในการคดักรองเดก็ เพือ่ทราบแนวโน้มหรอืความเสีย่งของเดก็ทีจ่ะเป็น

โรคออทิซึมหรือไม่ ท�าให้เด็กได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว เพราะเด็กที่เป็นออทิซึมถ้าได้รับการประเมินอาการต้ังแต่

เบื้องต้นและได้รับการรักษา จะท�าให้มีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกับคนปกติมากขึ้น
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 กิจกรรม IP Day for KKU Alumni 

การจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้าสู่ระบบการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและถูกน�าไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีผลงานที่โดดเด่น 

อาทิ ชุดตรวจวัด โคตินินในปสสาวะ โดย 

ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี และคณะ ซึ่งมีจุดเด่นคือ 

ชุดตรวจสามารถประเมิน ความเข้มข้นของ

ระดับโคตินินที่ร ่างกายได้รับจากควันบุหรี่

โดยอาศัยการเกดิสี ซึง่สะดวกในการตรวจนอก

สถานที่ และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการตรวจ

ในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑสเปรยระงับกลิ่นกายจากนํ้ามันยางนา โดย ผศ.แคททรียา สุทธานุช และคณะ จากการ

ศึกษาพบว่าน�้ามันยางนามีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียและลดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ได้โดยเฉพาะเชื้อท่ีบริเวณผิวหนัง 

และมคีณุสมบตัเิอือ้ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ระงบักลิน่กายได้ด ีจงึได้พฒันาให้อยูใ่นรปูแบบสเปรย์เพือ่ความสะดวกในการ

ใช้งาน เจลแตมสิวที่มีสวนผสมของพันซาด โดย ผศ.นภภัค ใจภักดี และคณะ จุดเด่นคือเป็นเจลแต้มสิวซึ่งน�าสมุนไพร

ท้องถิ่นอย่างพันซาด มาสกัดซ่ึงสารสกัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย P.acnes 

ที่สัมพันธ์กับการเกิดสิว มีฤทธิ์ต้านเชื้อได้ดี และมีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง

 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวจัิยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความร่วมมอืของคณะแพทยศาสตร์ 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ สถาบันวจิยัมะเร็งท่อน�า้ด ีและกลุม่วิจยัปองกนัและชะลอโรคไตเรือ้รังในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย ม.ขอนแก่นในการให้บริการบุคลากร ตลอดจนได้รับการบริการวิชาการด้านงาน

วิจัยจากผลผลิตงานวิจัย ม.ขอนแก่น มากขึ้น โดยจัดข้ึนภายในอาคารสิริคุณากร และลานด้านหน้าอาคารสิริคุณากร 

ส�านักงานอธิการบดี มีการให้บริการประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการ

ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจคัดกรอง โรคไตเรื้อรัง และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง

การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีด้วยเครื่อง อัลตราซาวด์ การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

ด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ก�าจัดเห็บและหมัด ส�าหรับสัตว์เล้ียง โดยไม่มีค่าบริการ

แต่อย่างใดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ส�าหรับสัตว์เล้ียง

มีสัตวแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้ค�าปรึกษา และบริการ 

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 โครงการ KKU Maker space แหล่งเรียนรู้

เพื่อความคิดสร้างสรรค์ เป็นการร่วมมือระหว่างฝ่ายวิจัย

และการถ ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส�านักหอสมุด ม.ขอนแก่น 

ภายใต ้ โครงการพัฒนาธุ ร กิจนวัตกรรมรายใหม ่

(Co-Innovating space) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์

เพือ่เป็นพ้ืนทีส่ร้างสรรค์นวตักรรมอย่างไร้ขดีจ�ากดั ส่งเสรมิ

ให้นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน

มากได้ ตลอดจนสร้างทกัษะการใช้งานเครือ่งมอืผลติต้นแบบ

ขั้นสูงมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ทั้งนี้โครงการดังกล่าว

นบัเป็นเครือ่งมอืตวักลางส�าคญัในการพฒันาความร่วมมอื

ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร แบบพหุสาขา รวมศาสตร์

ความรู ้หลากหลายแขนง อาทิ ด้านการออกแบบด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเปด

โอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจรายใหม่อีกด้วย

 กิจกรรม Startup Thailand League 2017

กิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสตาร ์ทอัพ (startup

business model) ส�าหรับนักศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก ซ่ึงถือเป็นต้นน�้าของการพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการ สามารถน�าไปต่อยอดการท�าธรุกจิ

ได ้ในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการตลาด 

เทคโนโลยี กฎหมาย การเงิน และการจัดการให้แก่

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กระทั่งเกิดเป็นต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม จึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เปด

พื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง สนับสนุน 

Startup ให้มีธุรกิจใหม่ๆ ทันยุคสมัย และยังเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อีกด้วย ซึ่งมี

นักศึกษาในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการพิจารณา

เพื่อรับทุนจ�านวน 10 ทีม เพื่อรับทุนทีมละ 100,000 บาท 

ในการจัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือบริการให้เป็นรูปธรรม

         คร้ังแรกของโลก ม.ขอนแก่น เปดตัว

ชุดทดสอบโรคท้องร่วงพยาธิแคปลลาเรีย 15 นาที

รู้ผล ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและแถลงข่าว 

“ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปลลาเรีย สามารถ

อ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วภายในเวลา 15 นาที 

ช ่วยชาวอีสานให้รอดชีวิต” ณ ห้องประชุมสารสิน 

อาคารสริคิณุากร ชั้น 2 ส�านักงานอธิการบดี 

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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 เป็นผู้น�าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และ

การดูแลชุมชน และสังคม

 - การบริการวชิาการเพือ่อบรมและพฒันาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ให้แก่ชมุชนและหน่วยงานต่างๆ 

 - จัดโครงการเพื่อดูแลชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น สภากาแฟ มข.ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม

 - โครงการอ�าเภอ มข. พัฒนา

ผลการด�าเนินงาน ด้านการบริการวิชาการ

รายงานประจ ําป ี 2561 
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1 จ�านวนงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

 จ�านวนโครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคม 125 โครงการ

จ�านวนผู้ใช้บริการรักษาพยาบาล 1,311,856 คน

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 1,020,378 คน

 คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 118,581 คน

 สถานบรกิารเทคนคิการแพทย์และกายภาพบ�าบดัคณะเทคนคิการแพทย์ 29,905 คน

 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 142,992 คน
1,020,378 คน

36,582 ตัว

59,237 ตัว

 1,174 ตัว

118,581 คน

29,905 คน

142,992 คน

48.8 ลานบาท
(1.26 %)

3,832.14 ลานบาท
(98.74 %)

4. จ�านวนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 96,993 ตัว

 จ�านวนสัตว์ที่เข้ารับการบริการรักษา 36,582 ตัว

 จ�านวนสัตว์ที่เข้า Admit โรงพยาบาลสัตว์ 1,174 ตัว

 การให้บริการตรวจของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ 59,237 ตัว

งบประมาณด้านบริการรักษาพยาบาล 3,881 (ล้านบาท)

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 48.8 ล้านบาท

 งบประมาณเงินรายได้ 3,832.14 ล้านบาท

3 จ�านวนผู้ใช้บริการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

สัดส่วนจ�านวนงบประมาณด้านบริการรักษาพยาบาล %

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 1.26 %

 งบประมาณเงินรายได้ 98.74 %

งบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม 450.32

 เงินอุดหนุนจากรัฐ  31.44 ล้านบาท

 งบประมาณเงินรายได้ 418.88 ล้านบาท

สัดส่วนงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม   

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 6.98 %

 งบประมาณเงินรายได้ 93.02 %

2 จ�านวนงบประมาณด้านบริการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554 – 2561

31.44 ลานบาท
(6.98%)

418.88 ลานบาท
(93.02%)

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
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โครงการส�าคัญด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

มหาราชินี ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแจกจ่าย

พันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงเนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้แจกให้แก่

โรงเรยีน ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น โดยยดึแนวทางตามหลกัเศรษฐกจิ

พอเพยีงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย 

 การพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม “บ้านโต้นโมเดล” และ โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟาพร้อมระบบส่ง

ต�าบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นโครงการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ของ ม.ขอนแก่น 

มีนักวิชาการและองค์ความรู้มาช่วยกันพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

และร่วมมือกับบริษัทเบทาโกร 

 เส้นทางศึกษาเกษตรแบบย่ังยืน คณะเกษตรศาสตร์ จัด

โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร หนองแซง – แก่งละว้า เน้นเรื่อง

การปลูกข้าวแบบอินทรีย์ พร้อมการแปรรูปผลผลิตจากข้าว และการ

เลีย้งปลาในพ้ืนท่ีดนิเคม็ พร้อมการแปรรปูผลผลติจากปลา ณ อ.บ้านแฮด 

และ อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแกน่ โดยมีวัตถุประสงค ์เพือ่เผยแพร่งานบรกิาร

วิชาการแก่ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

นกัศกึษา เกษตรกร และประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบ และเป็นการท�าวจิยั

ร่วมกับเกษตรในชุมชน เพื่อน�ามาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น  

เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวามรู้พืน้ฐานด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และเป็นแหล่งอาหารโปรตนี รวมทัง้ท�าให้เกดิความ

ร่วมมอืระหว่างม.ขอนแก่น และโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีจงัหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิง่อยากปลกูฝังความคดิแก่เยาวชน

ไทยให้เข้าใจถึงความพอเพียงในการด�ารงชีวิต เพราะเป็นแนวคิดที่ท�าให้เขาอยู่ได้ดี ด้วยความพอเพียง ส�าหรับปลา

ที่แจกจ่ายประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลาไน 

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 งานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นงานที่พัฒนามาจากงาน

วันขายผลผลิตการเกษตรของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เริ่มมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ท่ีมุ่งเน้นการจ�าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้

จากการฝกงาน ของนกัศกึษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกบัหน่วย

งานต้นสงักดั คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ จ.ขอนแก่น พฒันา

ขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ พร้อมกับการร่วมงานฉลอง

 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”

เสริมความรู้เยาวชนยุค 4.0 ม.ขอนแก่น จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ เสริมความรู้เยาวชนไทยยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 

150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชา

สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามสนใจในวทิยาศาสตร์มากยิง่ขึน้ และเป็นการ

เผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของไทย สู่สาธารณชน

วันสถาปนา ม.ขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี การจัดงานประจ�าปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้

ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตลอดจน

เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน 

รวมทั้งกระจายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเกษตรสู่ยุค 

Thailand 4.0 ซึ่งเช่ือมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร

 เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018 
เพื่อประชาสัมพันธ์ “ศิลาโฮมสเตย์” และเปดเส้นทางการท่องเที่ยว 

ภายใต้แนวคิด “เข้าเมือง เติมพลังให้กับชีวิต” (Let’s Go Urban 

Change Power for Life) ในกิจกรรมมีการสาธิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง ม.ขอนแก่น 

เทศบาลเมืองศิลา และกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน กิจกรรมประกอบ

ด้วยกิจกรรม 1) ร้อยมาลยั และสักการะสิมโบราณ อายุมากกว่า 100 ปี 

2) ชมการสาธิตการย้อมสจีากธรรมชาตแิละรับผ้าเช็ดหน้าย้อมสธีรรมชาติเป็นของท่ีระลกึ 3) ชมบ้านตวัอย่างศิลาโฮมสเตย์ 

4) ชมการท�าของท่ีระลึก “ธุงใยแมงมุม” และรับของที่ระลึกที่ผลิตจากธุงใยแมงมุม 5) ล่องเรือชมวิถีล�าน�้าพอง 

6) เยี่ยมชมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีถ่ินศิลา 7) ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ 8) ชมการแสดงชุดควงกระบองไฟ และ 

9) ร่วมพิธีเปด “ศิลาโฮมสเตย์”
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 ตลาด “เฮ็ด บาย แฮนด์” ภายใต้โครงการ Creative 

Market : Kind of Isan มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้า

และบริการที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอีสาน ซึ่งได้รับการออกแบบที่ดี

ได้มีพื้นท่ี ในการเผยแพร่และจัดจ�าหน่ายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

ทัง้ในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใกล้เคยีง รวมทัง้เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

นักออกแบบ ผู้ผลิตสินค้า และบริการเชิงสร้างสรรค์ และผู้บริโภค 

มีโอกาสพบปะปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสินค้าและบริการของอีสาน

 กิจกรรมเปดช้ันเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 12 จัดโดย

สถาบนัวจิยัและพฒันาวชิาชพีครสู�าหรบัอาเซยีน ร่วมกบัสถาบันยทุธศาสตร์

และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา และ 

ศนูย์วจิยัคณติศาสตรศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ การจดักจิกรรมมคีรจูาก

ทั่วประเทศร่วมงานกว่าพันคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนแห่ง

การพัฒนาวชิาชพีคร ูและเผยแพร่นวตักรรมการศึกษา (Lesson Study) 

 โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ม.ขอนแก่น 

เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัย ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วม

เป็นเครือข่ายของโครงการฯ ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูง 

ทัง้ด้านผลงานวจิยั ด้านวทิยาศาสตร์ทีห่ลากหลาย มคีวามพร้อมในการ

ด�าเนินงาน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดความรู้ที่มีการท�างานกับ

หน่วยงานองค์กร และโรงเรียนต่างๆ โครงการฯ จะช่วยจุดประกายฝัน
สร้างพื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์ให้โอกาสเด็กภาคอีสานได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองสนองแนว

พระราชด�าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และวิธีการแบบเปด (Open Approach) ร่วมรับฟังบรรยายจากผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาจากประเทศไทย 

กิจกรรมเปดชั้นเรียนโดยอาจารย์ญ่ีปุ่น เกาหลี และไทย และนิทรรศการจากโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 

(Lesson Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach) จัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร์

 ห้องสมุดแบ่งปันน�า้ใจแก่มูลนิธช่ิวยเหลือเดก็บ้านลูกรัก 

คณะผู้บริหารและบุคลากร ส�านักหอสมุด ร่วมกันท�าบุญในวาระปีใหม่ 

ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก บ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

พร้อมน�าอาหารแห้ง นม เคร่ืองใช้ เครือ่งนุง่ห่ม และทนุการศกึษา มอบ

แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านลูกรัก และได้เยี่ยมชมห้องสมุดของทางมูลนิธิ

เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

ของมูลนิธิและชุมชนใกล้เคียง
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 การออกแบบและมอบเก้าอีผ้ลงานรายวชิาให้โรงเรียน

การบรจิาคผลงานจากการเรยีนการสอน ด้วยจิตสาธารณะของนกัศกึษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการปลูกฝังส่งต่อมาจากรุ ่นสู ่รุ ่น

และได้ท�างานเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ืองมาหลายปี ในครั้งนี้ได้ออกแบบ

และมอบเก้าอี้จากผลงานนักศึกษา จ�านวน 18 ตัว ให้กับโรงเรียน

บ้านโคกสโีคกเปีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพือ่ใช้ประโยชน์ส�าหรบันกัเรียน

ระดับประถมศึกษา 

 สภากาแฟสีหราช ได้จดัต่อเนือ่งทกุเดอืน เพ่ือเช่ือมสมัพนัธ์

ระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ใน จ.ขอนแก่น และรายงาน

ความเคล่ือนไหวของแต่ละองค์กร ท้ังน้ีเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

ไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2561 ม.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดงาน 

ในฐานะท่ีเป็นสถานศึกษาแหล่งรวมความรู้ พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมน�า

ศักยภาพมาพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ศนูย์วฒันธรรมระดมน�า้ใจช่วยเหลือฉุกเฉิน สปป.ลาว 

ศนูย์วฒันธรรม และศนูย์ข้อมลูลาว ได้รบัอนมุตัใิห้เป็นศนูย์ระดมความ

ช่วยเหลอืเร่งด่วน ม.ขอนแก่น เพือ่รบับรจิาคสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบ

อุทกภัย สปป.ลาว ซึ่งได้เปดรับความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อให้

ทันเหตุการณ์และสามารถส่งส่ิงของไปกับคณะนักวิชาการด้านการ

สาธารณสุขจาก สปป.ลาว ที่มาอบรมกับ ม.ขอนแก่น ซึ่งต้องเดินทาง

กลบัประเทศ โดยมสีิง่ของบรจิาคทีร่ะดมในครัง้นีไ้ปกบัรถของจิตอาสา

เพื่อส่งถึงโรงพยาบาลในแขวงอัตตะปอ สปป.ลาว 

 กิจกรรมเรียนรู้สถาปัตยกรรมในอดีต โดยผ่าน

ลายเส้นและสีน�้า เป็นกิจกรรมของกลุ ่มสีน�้า โดยนักศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัด Workshop สีน�้า ให้กับเด็กนักเรียน

อัมพวา ณ บริเวณเรือนไทยหมู่ 5 หลัง พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย อ�าเภออัมพวา โดย ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ เป็นวิทยากร

บรรยายและสาธิตวิธีการระบายสีท้องฟา ต้นไม้อย่างง่ายๆ และมี

นักศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแนะน�าน้องๆ วาดสีน�า้ กจิกรรม

ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเดินทางบันทึกศึกษาในโครงการ “ลายเส้นและสีน�้าลพบุรี อยุธยา อัมพวา” 

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษาเรยีนรูส้ถาปัตยกรรมในอดตีโดยผ่านการเขยีนลายเส้นและสีน�า้ และหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ

ทางคณะได้มอบภาพสีน�้าเรือนไทยหมู่ 5 หลัง ให้กับนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอ�าเภออัมพวา เป็นภาพที่ระลึกใน

กิจกรรมครั้งนี้
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 ห้องสมุดบ้านลูกรัก คณะกรรมการให้ค�าปรึกษาแนะน�าและจัดการห้องสมุดให้แก่ชุมชน ส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ค�าปรึกษาและจัดการห้องสมุดให้แก่ชุมชน กระตุ้นการเรียนรู้ของ

ชมุชนจงึได้จดักจิกรรมพฒันาห้องสมดุมลูนธิช่ิวยเหลอืเด็ก บ้านลูกรกัขึน้ มาเพือ่ปรบัปรงุสภาพอาคารห้องสมดุของมลูนธิิ

ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ที่จูงใจให้เข้ามาเรียนรู้ โดยได้ปรับปรุงบรรยากาศทั้ง

ภายในและภายนอกอาคารห้องสมดุทีม่อียูเ่ดมิ โดยจงูใจให้เดก็ๆ ในมลูนธิฯิ เข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์บรรยากาศ

ของห้องสมุดของตนเอง เพื่อให้เกิดความรักและเป็นเจ้าของร่วมกัน

 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน สร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) : ส�าหรับห้องสมุดเยาวชน

โรงเรยีนสาธติ ม.ขอนแก่น 7 แห่ง ประกอบด้วย ห้องสมดุโรงเรยีนสาธติ 

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์), ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฝ่าย

มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา 

(มอดินแดง) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) และห้องสมุด

โรงเรียนสาธติ ฝา่ยนานาชาต ิโดยส�านักหอสมดุสนับสนุนด้านองค์ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นบคุลากร ในการ

บริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน และให้ความอนุเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการสืบค้น

สารสนเทศต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อ

การเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลาน

บุคลากรชาวชุมชน ม.ขอนแก่น

  โครงการค่ายห้องสมุดกับสังคม คร้ังท่ี 15 และ

โครงการห้องสมุดน้ี...พี่ ให้น้อง คร้ังท่ี 12 ด�าเนินการโดย

คณาจารย์ และนกัศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เดอเบล จ�ากัด บริษัทในเครือเครื่องดื่ม

กระทิงแดง จ�ากัด ณ โรงเรียนบ้านจ�าปาหัวบึง บ้านหัวบึง ต.ทรายมูล 

อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น
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 โครงการ KKU USR มหาวทิยาลัยขอนแก่นเพือ่สังคม 

“มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง ม.ขอนแก่น และชมุชนใกล้เคยีง น�าไปสูก่าร

สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งรอบมหาวิทยาลัย เป็นการร่วมพัฒนา

ศกัยภาพชมุชนเมอืง ด้วยการพฒันาทกัษะการสือ่สาร ด้านภาษาองักฤษ

และภาษาจีน ซึ่งถือว่าเป็นภาษาท่ีมีความจ�าเป็นในการสื่อสาร

ยุคปัจจุบัน โดยมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้น�าชุมชน”

 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย จัดโดย 

ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเป็นการสร้างความสุข ให้กับผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนใน

ท้องถิ่น ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง กับภารกิจ

ด้านการจดัการศกึษาในหลากหลายสาขาวชิา ภารกิจด้านการวจิยั ภารกิจ

ด้านการบรกิารวชิาการ ประเดน็ยทุธศาสตร์ในด้านการบรกิารวชิาการ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้

 นวัตกรรม KKU Smart Learning การด�าเนินโครงการ

พฒันาสมรรถนะนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาด้วยนวตักรรม KKU Smart 

Learning เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนใน 3 กลุม่สาระ

วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสนับสนุน

ให้ครูใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning เพื่อจัดการเรียนรู้ และ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ 

ในศตวรรษใหม่ โดยระยะแรกมีเปาหมายการด�าเนินงานกบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ในเขตจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 

 โครงการ “จิตอาสา วิศวะ มข. หนาวน้ี เพื่อน้อง” 

เพ่ือตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรับผิดชอบต่อสังคมและ

ชมุชนท้องถิน่ ในการร่วมน�าความรูท้างด้านวชิาการลงสูช่มุชน โดยเป็น

กิจกรรมร่วมท�ากับชมรม โฟโต้แกงค์ จ.ขอนแก่น มีการร่วมทาสีอาคาร

เรียน ซ่อมแซมห้องน�้า ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน 

การร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมสร้าง

พัฒนาการส�าหรับนักเรียน และมุ่งหวังให้โรงเรียนมีบริเวณพื้นที่

รับความร่วมมือจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะทันตแพทยศาสตร ์

ให้บริการตรวจสุขภาพ ช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ส�าหรับเด็กเล็ก และให้บริการด้านวิชาการ

แก่ประชาชน

ที่สวยงาม มีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และผลิตวิศวกรมืออาชีพ 

ได้น�าองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 
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 โครงการ “เศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน คร้ังท่ี 1” จัดขึ้น 

ณ บ้านจ�าปาทองน้อย ต.บ้านหยวก อ.น�้าโสม จ.อุดรธานี โดยสาขา

วิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 

ร่วมกับกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน วิทยาเขต

หนองคาย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณบริการวิชาการจากส�านัก

บริการวิชาการ โครงการได้น�านักศึกษา น�าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

 โครงการบ ริการวิ ชาการแก ่ สั งคม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไส้กรอกเพื่อ

สุขภาพสู่ชุมชน” ด�าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขต

หนองคาย ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.หนองคาย 

สู่ภาคปฏิบัติ โดยน�าทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาประยุกต์ใช้ ด้วยการให้นักศึกษาลองคิดต้นทุนในการลงทุน

 และด�าเนินการแนะน�าการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการตลาดส�าหรับคนในชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์ส�าหรับนักศึกษา

และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัประชาชนในชมุชน ซึง่มุง่เน้นการพฒันาธรุกจิอ้อยและมนัส�าปะหลงัทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิ ทีท่�าการ

เปรียบเทียบการรับความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ได้น�านักศึกษาพัฒนาชุมชน และมีการนันทนาการชุมชน 

อาทิ การแข่งขันกีฬา การแสดงละคร เป็นต้น และได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ราชทัณฑ์ 

ประเภทเคร่ืองเรือน ส�าหรับเรือนจ�ากลางใน

เขตภาคอีสาน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่มุ่งเน้นการเป็นคณะผู้อุทิศตนเพื่อการออกแบบ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ จากงานวิจัยผ่านการให้

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการนี้มีจุดประสงค์

หลักในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เดิมที่ขาด

การพฒันาผลิตภัณฑ์ตรงกบัความต้องการของตลาด 

ส�าหรับความพิ เศษของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ราชทัณฑ์ในโครงการนี้ คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสังคมโลก ทีเ่ปลีย่นผ่านเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุเปดช่องทางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

ผ่านระบบ E–commerce ภายใต้แบรนด์ “Good Products, Good People” เพื่อสอดรับนโยบายรัฐบาลในการก้าว

เข้าสูย่คุ Thailand 4.0 เพือ่ให้ประชาชน และกลุ่มเปาหมายสามารถเลอืกซือ้สนิค้าได้สะดวกมากขึน้ ด้วยช่องทางทีห่ลากหลาย 

ไม่ว่าจากเว็บไซต์ www.gpgpthai.com แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุก ของกรมราชทันฑ์เอง หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ค้าขายสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ทีไ่ด้มาตรฐาน (E-Commerce) ซึง่จะช่วยน�าสนิค้าและผลติภณัฑ์ไปสูผู่บ้รโิภคได้มากขึน้ 

อีกทั้งเป็นการแนะน�าสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 ส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพนักเรียน : สมาคมศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น ร่วมกับกองการกีฬา ได้มอบอุปกรณ์

กฬีาเพือ่ส่งเสรมิการกฬีาและสขุภาพนกัเรยีน ให้โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยม ี อ.เบญญาภา 

ชยัอ�า่เดชากลุ รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน เป็นผูร้บัมอบ ณ ทีท่�าการสมาคมศษิย์เก่า ม. ขอนแก่น เม่ือวนัที ่7 กรกฎาคม 2561

 โครงการ ศส.มข. สู ่ ชุมชน : สมาคม

ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น 

ศึกษาศาสตร์ ระดับประถม (Unit F) จัดโครงการ ศส.มข. 

สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561 น�าโดยนายสมศักดิ์ 

แต้เจรญิวริยิะกลุ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

คณาจารย์ และบุคลากร ม.ขอนแก่น เพื่อมอบทุนการ

ศกึษา ทนุละ 1,000 บาท จ�านวน 5 ทนุ และ ทนุสนบัสนนุ

อาหารกลางวนัให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนโคกนางามปลาเซียม

อัมพวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ�านวน 5,000 บาท 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 โครงการส�าคัญด้านการบริการรักษาพยาบาล 

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพระภกิษ ุสามเณรท่ีวดั” 
ณ วัดป่าน�้าภู อ.เมือง จ.เลย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่

ความรูด้้านสขุภาพอนามยั เพือ่การดแูลตนเองและปองกนั

โรค รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้น�าด้านสุขภาพในวัด และ

เป็นการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลบุญทางใจและทาง

กายแก่พระอรยิะตลอดจนบคุคล ทีเ่กีย่วข้อง และเหน็ควร

สนับสนุนโครงการเช่นนี้เพราะจะได้ครอบคลุมผู ้ด้อย

โอกาสและสร้างขวญัก�าลงัใจ แก่บคุลากรทีไ่ด้โอกาสท�าบญุ 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าสร้าง

เสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค” เพื่ออบรมให้ความรู้

พัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาวะในประเด็นลดพุง 

ลดโรค แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นแกนน�า ซ่ึงจะน�าไปสู่การ

ขยายผลแก่เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคตะวันออก

เฉียงเหนอื โดยมบีคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแก่น เครอืข่าย

แกนน�าลดพุงลดโรค ผู้น�าชุมชน องค์กรรัฐและเอกชน 

เข้าร่วมอบรมจ�านวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชมุสริคุิณากร 3 

อาคารสิริคุณากร ม.ขอนแก่น ภายในงานมีการอบรมเชิง

ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ฐานอารมณ์ ฐานอาหาร และออกก�าลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล สาธารณสุขต�าบล

สาธารณสุ ขอ� า เภอ  ส� านั ก ง านสาธารณสุ ขจั งหวั ด

องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล ชมรม อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และชมรมสร้างเสริมสุขภาพ 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เวยีนศกึษาความรูใ้นแต่ละฐาน เพือ่ผนวก

ความรู ้น�าไปประยกุต์ใช้ ถ่ายทอดแก่ประชาชนในแต่ละพืน้ที่ 

เพื่อลดพุงลดโรค ขับเคลื่อนให้คนไทยสุขภาพดีต่อไป

 โครงการ “ฟ ันดี มี สุข คร้ังท่ี 36”

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น 

และจดันทิรรศการ กจิกรรมเสรมิสร้างความรูแ้ละกจิกรรม

นนัทนาการต่างๆ เพือ่กระตุน้ให้เกดิความตืน่ตวัในการดแูล

สุขภาพของตนเองและครอบครัว เปดโอกาสให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากแบบองค์รวมไปสูผู้่ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็น

นักเรียน บุคลากรทางสาธารณสขุ และประชาชนท่ัวไปในเขต

พื้นที่อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยัง

เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษา

และองค์กรเครอืข่ายสขุภาพ เพือ่พฒันาสขุภาพประชาชน

ในอ�าเภอโคกโพธิไ์ชยให้เป็นจุดเริม่ต้นทีด่ใีนการพฒันาและ

ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในอ�าเภอโคกโพธิ์ไชย

 โครงการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นแก่ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร 

โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ด�าเนินการตรวจสุขภาพ ประเมิน และ

ให้ค�าปรึกษาในการรักษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ณ ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง

เสรมิสขุภาพ เฝาระวงัสขุภาพ ค้นหาปัจจยัเสีย่ง ด้านสขุภาพต่อโรคเรือ้รงั 

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงและอื่นๆ 

ซ่ึงปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรค ให้บริการด้วยการชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง 

วัดรอบเอว วัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง ค�านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือด วัดความดันโลหิต 

การทดสอบภาวะสมองเสื่อม ประเมินและ ให้ค�าปรึกษาการรักษาสุขภาพเบื้องต้น รายบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายงานประจ ําป ี 2561 
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  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แก่นักเรียนและประชาชน 

ณ โรงเรียนนาอ่างม่วงค�า ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

และมอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียน 

         หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีให้แก่นักเรยีนและประชาชน ณ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

และได้ร ่วมประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาส

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน  

 ร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ 

จ.อดุรธาน ีในการนีห้น่วยทนัตกรรมพระราชทาน คณะทนัตแพทยศาสตร์ และหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการแก่ตรวจสุขภาพประชาชน

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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 ให้บริการฉีดวัคซนีให้กับสุนัขและแมว 

โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้บริการ

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรี การด�าเนินการในครั้งนี้มี

ประชาชนจากพื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด

ใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการน�าสุนัขและ

แมวเข้าร่วมโครงการ 

 โครงการวนัเทคนิคการแพทย์ จดัโดยศนูย์หวัใจสิรกิต์ิิฯ มวัีตถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบัการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร และประชาสมัพนัธ์วิชาชีพให้ประชาชนได้ทราบถงึความส�าคัญทางด้านเทคนคิการแพทย์ 

และเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพการปองกันโรคหัวใจ รวมท้ังให้ค�าปรึกษาและการแนะแนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพฟรี (ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด ระดับไขมันไม่ดี

ในเลือด การท�างานของตบั การท�างานของไต และระดบักรดยูรคิในเลอืด) สอนประชาชนแปลผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

เบื้องต้น แนะน�าการรับประทานอาหารโดยนักวิชาการโภชนาการ และแนะน�าการออกก�าลังกายโดยนักกายภาพบ�าบัด 

 ศนูย์หวัใจสิริกิติฯ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหติ

เพือ่ผูป้วยโรคหวัใจ เนือ่งในวนัสถาปนา ครบรอบ 25 ปี 

โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร ่วมกับคลังเลือดกลาง 

คณะแพทยศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีต้องการเลือด

ส�าหรับผ่าตัดหัวใจ

รายงานประจ ําป ี 2561 
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 เดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ Run for 

animal health มะ-หมามาราธอน

 จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร ์

เนื่องในการเฉลิมฉลอง 32 ปี สถาปนาคณะ

สตัวแพทยศาสตร์ เพือ่น�ารายได้ให้กบักองทนุ

โรงพยาบาลสตัว์ ศนูย์สขุภาพวิจัยและชันสตูร

โรคสัตว์ ส�าหรับใช้ในการช่วยเหลือเจ้าของ

สัตว์ป่วยที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การรกัษาพยาบาล และเพือ่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ 

ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ การซ่อมแซมครภุณัฑ์

ทางการแพทย์ที่ใช ้ในการรักษาพยาบาล

สัตว์ป่วย

  โครงการปองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 

โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับส�านักบริการวิชาการ 

และส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ด�าเนินกิจกรรมให้

บริการต่างๆ ได้แก่ การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

การถ่ายพยาธิ การฉีดยาก�าจัดเห็บหมัด การให้ค�าปรึกษา

เกีย่วกบัสขุภาพสัตว์เลีย้ง และการบรกิารท�าหมนัสนุขัและ

แมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความ

สนใจน�าสุนัขและแมวเข้าร่วมกิจกรรม ท�าหมันและฉีด

วัคซีนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งทางคณะได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อ

สนองพระราชปณิธานของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ท่ีมีพระประสงค์ให้

โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

 โครงการท�าหมันสุนัขท่ีวัดปาบ้านตาด 

จังหวัดอุดรธานี  โครงการนี้จัดท�าขึ้นเนื่องจาก

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด 

ได้มหีนงัสอืขอให้คณะสตัวแพทยศาสตร์ โดยทมีคณาจารย์ 

และนักศึกษา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกไปท�าหมัน

สุนัขจรจัดที่วัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี และให้บริการแก่

สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง 
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 เป็นผูน้�าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศลิปะและวฒันธรรมไทย เพือ่รกัษาคุณค่า และเพิม่มลูค่า

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม (Flagship)

 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เช่น งานบุญประเพณีส�าคัญต่างๆ 

 - สนบัสนนุให้มกีารบรูณาการงานด้านท�านบุ�ารงุศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม เข้ากบัการจดัการเรยีนการสอน 

งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา

ผลการด�าเนินงาน ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจ ําป ี 2561 
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1. จ�านวนงบประมาณด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

 บุญกฐิน ม.ขอนแก่น พิธีทอดกฐินเป็นประเพณีที่ส�าคัญ

ของพุทธศาสนิกชนท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เเละเป็นประเพณี

ที่ส�าคัญในฮีต 12 ของชาวอีสาน เชื่อกันว่าการสร้างบุญกฐินจะช่วยให้

เกิดความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา เกิดสาธารณประโยชน์ทั้ง

การบรูณปฏสิงัขรณ์วัดวาอาราม ท�านบุ�ารงุศาสนา ซึง่เป็นหนึง่ในรากฐาน

ของวัฒนธรรมไทยและอีสาน ดังนั้นบุญกฐินเป็นหนึ่งในประเพณีที่

รวมพลังความสามัคคีของทั้งชาว ม.ขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย และ

ชาวบ้านให้ความสนใจ ร่วมแรงร่วมใจมาร่วมงานจ�านวนมาก เป็นบรรยากาศ

พลังของความสามัคคีในงานประเพณีของคนไทย 

1. จ�านวนงบประมาณด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

งบประมาณด้านท�านุบ�ารุงศลิปวฒันธรรม 5.75 (ล้านบาท)

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 2.16 ล้านบาท

 งบประมาณเงินรายได้ 3.59 ล้านบาท

สัดส่วนงบประมาณด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 37.58 %

 งบประมาณเงินรายได้ 62.42 %

2.16 ล้านบาท

37.58 %

3.59 ล้านบาท

62.42 %

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน�้า จัดขึ้น 

ณ บริเวณบึงสีฐาน ม.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยมกิีจกรรมการประกวด 5 กจิกรรมประกอบ

ด้วย การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ถ้วยรางวัล

จากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดกระทงขนาด

เลก็ การประกวดชดุประจ�าคณะในขบวนแห่ KKU CARNIVAL และการ

ประกวดภาพถ่าย
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 ถวายเทียนพรรษาสัญจร ประจ�าปี 2561 จัดโดย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม ม.ราชภัฏ

อุดรธานี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม น�าพุทธศาสนิกชนผู้มีจิต

ศรัทธาร่วมขบวนธรรมถวายเทียนพรรษา ในโครงการ “สัญจรท�าบุญ

ถวายเทียนพรรษา ประจ�าปี 2561” เส้นทาง 9 วัดในจังหวัด

อุดรธานี-หนองคาย ประกอบด้วย วดัป่าบ้านตาด อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีวดัป่า

บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี 

วดัป่านาค�าน้อย อ.นายงูจ.อดุรธาน ีวดัป่าแก้งใหม่ อ.สงัคม จ.หนองคาย 

วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วัดอรัญญบรรพต 

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

และ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ผู ้เข้าร่วม มีคณะผู ้บริหาร 

ข้าราชการ คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา ได้เดินทาง

สายบญุถวายเทยีน ในช่วงเข้าสูเ่ทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบชูา

 ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ เป็นกิจกรรมด้าน

ศลิปวัฒนธรรมและศาสนา ทีส่่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชน ชาว ม.ขอนแก่น 

ได้มีโอกาสท�าบุญในวนัพระของทกุเดือน และยงัเป็นการรณรงค์ส่งเสรมิ

ให ้ ใส ่ผ ้าไทยนุ ่ งซิ่น ท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท ้องถิ่น จัดขึ้น 

ณ พทุธศลิปสถาน มเีส้นทางศกึษาธรรมชาตเิพือ่ให้ประชาชนได้ใช้เป็น

สถานที่สงบร่มเย็นในการประกอบพิธีบุญ 

 นักศกึษาน้องใหม่กาลพฤกษ์ช่อท่ี 55 

ร่วมสักการะพระธาตุพนม ประจ�าปี 2561 

เป็นประเพณทีีไ่ด้สบืทอดต่อกนัมาทกุปี เพือ่เป็นการ

น้อมบูชาองค์พระธาตุพนม พุทธสถานอันเป็นตรา

สญัลักษณ์ประจ�า ม.ขอนแก่น เพือ่ให้นกัศกึษาน้อง

ใหม่เกดิความรกั ความภาคภมิูใจในสถาบนั ได้เรยีน

รูถ้งึประวตัขิองพระธาตพุนม พทุธสถานทีส่�าคญัยิง่

ของชนในลุ ่มน�้าโขง และความเช่ือมโยงกับ 

ม.ขอนแก่น อนัเป็นขมุปัญญาแห่งอสีาน และความ

เป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาน้องใหม่ในการเข้ามา
ศึกษาใน ม.ขอนแก่น โดยองค์การนักศึกษาเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุก คณะ/วิทยาลัย 

ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ระหว่างวนัที ่3-4 พฤศจกิายน 2561
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          เมรุลอยนกหัสดีลิงค์ สร้างข้ึนเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ โดยได้มีการจัด

พิธีเบิกฟา ขอขมาแถนไท้ เพือ่สร้างเมรลุอยนกหสัดลีงิค์หลวงพ่อคณู นกหสัดลีงิค์ประกอบเมรลุอย ตามประเพณีโบราณ

ที่จัดขึ้นเฉพาะการฌาปนกิจศพเจ้านายชั้นสูง หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่

 บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ สืบฮีต 

สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์

มหาชาติ  จัดโดย ฝ ่ายพัฒนานักศึกษา 

และสโมสรนักศึ กษาคณะศึกษาศาสตร ์ 

“บุญผะเหวด ถือเป็นมหากุศล ให้ร�าลึกถึงการ

บ�าเพ็ญบุญ เป็นความดีท่ีย่ิงยวด อันมีการสละ

ความเห็นแก่ตัว เพือ่ผลประโยชน์สขุอนัไพศาล

ของมวลมนษุยชาตเิป็นส�าคัญ ดังนั้น บรรพชน

ชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่

ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระท�าบ�าเพ็ญ 

และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมเร่ือยมา

จนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 

บุคลากร และผู้ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยอีสานพร้อมทั้งสร้างเสริม

ให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดี
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    เทศกาลถนนศิลปะ(Art Lane # 15) 

ครั้งที่ 15 โดยคณะศลิปกรรมศาสตร์ จดัขึน้ 

ณ บรเิวณสะพานขาว บรรยากาศในงานมผีูค้น

หลากหลายเข้าร่วมงาน ชม ช็อป ชิม ผลงาน

ศิลปะในด้านแขนงต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีในการจัด

แสดงและออกร้านในงาน เป็นเวทเีปดโอกาส

ให้นักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้น�าผลงานของตัว
เองมาแสดงออกให้ผู ้ท่ีหลงใหลในงานศิลปะได้เสพความสุข เช่น การจัดแสดงผลงานวาดภาพเหมือน ภาพถ่าย 

ผลงานด้านงานเซรามิก งานปัน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของกลุ่มนักแสดงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

นาฏศิลป และศิลปะการแสดง

 ประเพณีสงกรานต์ ม.ขอนแก่น จัดขบวนแห่สงกรานต์ร่วมงานจังหวัดขอนแก่น โดยแนวคิดของ

ขบวนแห่สงกรานต์ของ ม.ขอนแก่น คือ ร่มขาวลาวล้านช้าง เป็นวัฒนธรรมผสม ระหว่างไทยอีสาน ไทยลาว และศิลปะ

ล้านนาผสม โดยจดุเด่นของขบวนคือการน�าเสนอเครือ่งแต่งกายของชาตพินัธุท์ัง้ไทยอสีาน และฝังซ้ายของแม่น�า้โขง ตัง้แต่

หลวงพระบาง งานครัง้นีม้นีกัศกึษาร่วมขบวนจากทกุคณะ แบ่งเป็นจติอาสาทีม่าอ�านวยความสะดวกในขบวน และนักศึกษา

ที่ร่วมเดินในขบวน ถึงแม้จะมีอากาศร้อนจัด แต่ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือ และท�าหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
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 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว ม.ขอนแก่น โดยงานพิธี

คร้ังน้ี จดัขึน้เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 เริม่จากประธานในพธิเีปลีย่นผ้าองัสะพระพทุธปัญญาเมตตาธรรม จดุธปูเทียน 

บชูาพระรัตนตรยั บชูาสกัการะเจ้าพ่อมอดนิแดง และปักธปูทีก่ระถางธปูหน้าโตะเครือ่งบวงสรวง พราหมณ์น�าบชูาเทพยดา 

อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการที่โตะเครื่องบวงสรวงสังเวย และน�าบูชาสักการะ เจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่อง

บวงสรวง จากนั้น ประธาน โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูป

บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง จากนั้นได้มีการร�าบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

และบรรเลงดนตรีไทย โดยแขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป จบร�าบวงสรวง ได้มีการลั่นฆ้องชัย 3 ลา ดนตรี

ปีพาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวค�าลาเครื่องบวงสรวง การประกวดหมอล�า

ประชันกร การแข่งขันกีฬา ช่วงค�่ามีการแสดงสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง โดยการร�าถวายมือจากคณะหมอและคณะลิเก

        หนังส้ันเวียงคุกสร้างสรรค์

ศลิปวัฒนธรรมสองฝังโขง โดยคณะศลิปกรรมศาสตร์

ร ่วมกับภาคี เครือข ่ายพันธมิตรเรารักหนังสั้น

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการผลิตหนัง

สัน้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะและวฒันธรรมสองฝังโขง

คร้ังท่ี 4 จดัขึน้ในหวัข้อ “ฮัก (แม่ ) ของ”ณ ต.เวยีงคกุ 

อ.เมือง จ.หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซ่ึงเครือข่ายภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

หรือโครงการครั้งนี้  มีทั้งภายในและภายนอก 

ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหนองคาย ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.นครพนม 

ม.ศรีปทมุ (กทม.) ม.ราชภฏัมหาสารคาม ม.ราชภฏัอดุรธาน ี ม.ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ม.ศลิปากร ม.ราชมงคลล้านนา 

และเครือข่ายอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้แก่ ม.วิจิตรศิลปแห่งชาติ สปป.ลาว และอื่นๆ
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 มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

 - การจัดโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

 - การจดัท�าและปรบัปรงุประกาศ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และแนวปฏบิตัใินด้านต่างๆ เพือ่รองรบัการเป็นมหาวิทยาลัย

   ในก�ากับของรัฐให้ครบถ้วน

 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกลาง (KKU Central MIS) (Flagship)

 - โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง

 - ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อาจารย์พฒันาตวัเองเข้าสู่ต�าแหน่งทางวชิาการและเข้าศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก

 - โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส�าหรับอาจารย์ 

 - โครงการรณรงค์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส�านึกวินัยจราจร เช่น การสวมหมวกกันน็อก 

   การอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร 

ผลการด�าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ
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1. จ�านวนบุคลากรทั้งหมด 11,188 คน

ปีงบประมาณปี 2561 จ�านวน 17,881 ล้านบาท

 งบบุคลากร     441  ล้านบาท 2.47 %

 งบเงนิอดุหนนุ-อดุหนนุค่าใช้จ่ายบุคลากรงบบคุลากร 5,004 ล้านบาท 27.98 %

 งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน  5,314  ล้านบาท 29.72 %

 งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนงบลงทุน   1,684  ล้านบาท 9.42 %

 งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป  4,774 ล้านบาท 26.70 %

 งบรายจ่ายอื่น    664  ล้านบาท 3.71 %

2. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามแหล่งเงิน

3. จ�านวนงบประมาณทั้งหมด จ�าแนกตามประเภทรายจ่าย

บุคลากรจ�าแนกตามสายงาน  

 สายวิชาการ 2,271 คน

 สายสนับสนุน 8,917 คน

บุคลากรจ�าแนกตามประเภท

 ข้าราชการ  416 คน

 พนักงานมหาวิทยาลัย 7,160 คน

 พนักงานราชการ 2  คน

 พนักงานหน่วยงานในก�ากับ 370 คน

 ลูกจ้างฯ  3,240 คน
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งบประมาณปี 2561 จ�านวน 17,881 ล้านบาท

 เงินอุดหนุนจากรัฐ 5,864 ล้านบาท  ร้อยละ 32.79 %
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 พื้นที่ ณ วิทยาเขตขอนแก่น จ�านวน 5,500 ไร่ (58.51%)

 พื้นที่ ณ วิทยาเขตหนองคาย จ�านวน 554.46 ไร่ (5.90%)

 สถานีฟาร์มฝกงานนักศึกษา จ. เลย จ�านวน 2,106 ไร่ (22.40%)

 สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรม จ. ร้อยเอด็ จ�านวน 1,170 ไร่ (12.45%)

 สถานีทดลองและฝกอบรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูมิ จ�านวน 70 ไร่ (0.74%)

4. พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ�านวน 9,400.46 ไร่

5. พืน้ท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วทิยาเขตขอนแก่น จ. ขอนแก่น จ�านวน 5,500 ไร่ (58.51%) จ�าแนกตามการใช้ประโยชน์ 
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5,500 ไร่

(58.51%)

623.56 ไร่

(11.34%)

2,220 ไร่

(40.36%)

526.04 ไร่

(9.56%)

175 ไร่

(3.18%)
77.44 ไร่

(1.41%)

1,877.96 ไร่

(34.14%) 

554.46 ไร่

(5.90%)

2,106 ไร่

(22.40%)

1,170 ไร่

(12.45%)

70 ไร่

(0.74%)

พื้นที่ส่วนการศึกษา 623.56 ไร่ (11.34%)

พื้นที่แปลงทดลอง 2,220 ไร่ (40.36%)

พื้นที่พักอาศัย 526.04 ไร่ (9.56%)

พื้นที่สนามกีฬาและพักผ่อน 175 ไร่ (3.18%)

พื้นที่บริการและหาผลประโยชน์ 77.44 ไร่ (1.41%)

พื้นที่อื่นๆ 1,877.96 ไร่ (34.14%) เช่น พื้นที่สีเขียว-กันชน

พืน้ทีอ่นรุกัษ์ พืน้ทีก่จิกรรมพิเศษ พืน้ทีง่านระบบสาธารณปูโภค
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 1. การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยได้รับการขยาย

ช่องสญัญาณทีผ่่านระบบเครือข่าย UniNet ทีม่ ีbandwidth 5 Gbps เครอืข่ายเอกชน (ISP) ทีช่่องสญัญาณ 2/0.5 Gbps 

โดยมกีารเชือ่มต่อไปยงัคณะ/หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ด้วย bandwidth ขนาด 1 Gbps ไม่น้อยกว่า 100 เส้นทาง 

และ ขนาด 10 Gbps จ�านวน 35 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยจ�าแนกตามพื้นที่ๆ สามารถใช้บริการได ้

เช่น พื้นที่หอพักนักศึกษา พื้นที่สาธารณะ ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนการสอน ส�านักงานที่ท�าการของคณะ/หน่วยงาน 

 2. Smart Learning 

 2.1 พัฒนาระบบ e-Learning โดยการพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีความจ�าเป็น เช่น บ�ารุงรักษา และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ e-Learning (LMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้งาน การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ

สอนระบบ e-Learning ให้กับคณาจารย์ ในการผลิตบทเรียน e-Learning การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดการเรียน

การสอนแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริม Smart Teacher (e-Learning) 

 2.2 พัฒนาดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอนออนไลน โดยการเพิ่มผลผลิตทางด้านสื่อดิจิทัลการเรียนการสอน

ยุคใหม่ (VDO-based lesson, Courseware, iBook) มีจ�านวนสื่อการสอนวีดีทัศน์ 200 ตอน มีสื่อการสอน e-book 

จ�านวน 2 เรื่อง 

โครงการ/กิจกรรมส�าคัญด้านการบริหารจัดการองค์กร
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  3. Digitalized Campus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนา application ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างของแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้ 
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 4. ส�านักหอสมุด : จุดประกายการเรียนรู้ 

 เพือ่ให้เปาหมายทีก่�าหนดไว้ว่า ม.ขอนแก่นเป็นแหล่งจดุประกายการเรียนรู ้ เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม 

จึงได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งระบบกายภาพให้มีรูปแบบของห้องที่หลากหลายในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงการให้บริการที่หลากหลาย เปดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ดังนี้

 4.1 KKU Maker space หองสมุด IT 

 จัดโครงการ KKU Maker space แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

รายใหม่ (Co-Innovating space) ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่เปดพืน้ทีส่ร้างสรรค์

ให้นักศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ของคนยุคใหม่  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและ

ความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ 

  5. Smart Living/Working มีการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 5.1 พัฒนาระบบ e-Service ของกองคลัง

  - ค้นหาการโอนเงินของบุคลากรภายใน บุคคลภายนอก บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/ร้านค้า

  - ค้นหารายรับ-รายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ ออนไลน์ 

  - พิมพ์ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายส�าหรับเจ้าหนี้การค้า/บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   /ผู้รับบ�านาญ,บ�านาญรายเดือน

  - ค้นหาเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS

  - ช�าระเงินการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  - การกรอบแบบแจ้งรายการประมาณการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี

 5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง มข.

   - เงินยืมทดรองจ่าย

   - สารสนเทศผู้บริหาร

   - เงินโอนหน่วยงาน

   - รายการเงินเดือนหน่วยงาน
 5.3 พัฒนาระบบ e-Ordering ของ มข. พัฒนาระบบจัดซ้ือกระดาษ 

เป็นราคาเดียวทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมจัดส่งถึงหน่วยงาน ลดภาระการจัดท�าเอกสาร

สั่งซื้อสั่งจ้าง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ KKU e-Market

 5.4 พัฒนาระบบ (Smart Printing System) เป็นการลดจ�านวน 

printer ในส�านักงานลงโดยส่งเสริมให้มีการใช้งานร่วมกัน
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 5.5 พัฒนาระบบทะเบียนเอกสารราชการ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบติดตามเอกสาร (Document 

Management System) ที่สามารถติดตามเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถส่วนกลาง 

สั่งผลิตเอกสาร แจ้งซ่อมอาคาร รับ-ส่งไปรษณีย์ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ดังนี้

 - พัฒนาระบบให้พร้อมใช้งานทุกส่วนงาน

 - สายวิชาการ (MIS) https://mis.kku.ac.th 

 - สายสนับสนุน (PMS) https://mis-pms.kku.ac.th 

 - พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MIS PD) - https://mis-pd.kku.ac.th 

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการ

ท�างานที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้ การจัดการของเสีย การบ�าบัดน�้าเสีย เพิ่มพื้นที่สีเขียว ระบบขนส่ง

มวลชน และด้านพลังงานสะอาด

 6. พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

 6.1 สงเสรมิใหมกีารใชพลงังานงานสะอาดภายในมหาวทิยาลยั 

โดยผานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

   1) สถานีผลิตพลังงานทดแทนกาซไบโอมีเทนอัด 

(CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชนภายใน

มหาวิทยาลยั เพือ่จดัการของเสียจากฟาร์มสาธติการเลีย้งสกุร การเลีย้ง

ไก่ไข่ และการเล้ียงโคนมของคณะเกษตรศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น สามารถผลิตกาซ CBG ได้จ�านวน 80 ลิตร/วัน ซึ่งที่มีรถให้
บริการอยู่จ�านวนกว่า 20 คัน และรถปคอัพ TATA งานสวนและสิ่งแวดล้อมอีกจ�านวน 3 คัน/วัน และรถยนต์ของ

มหาวิทยาลัยที่มีการติดตั้งถังกาซ CNG ได้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงถึง 9 ล้านบาทต่อปี นับเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างมาก 
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 6.2 ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดซํ้า

 โครงการผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันทอดซ�้า ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเทศบาล

นครขอนแก่น เป็นการน�าองค์ความรู้สูชุ่มชนก่อให้เกิดนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อสิง่แวดล้อม สิง่ส�าคญั คอื การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ที่ต้องเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานทดแทน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังได้

รับค่าตอบแทนจากการขายน�้ามันที่ใช้แล้ว 

 6.3 การบําบัดนํ้าเสีย : มีการจัดการน�้าเสียโดยการรวบรวมน�้าเสียที่เกิดจากการใช้น�้าตามอาคารส�านักงาน 

หรอืทีพ่กัอาศยั (ไม่รวมน�า้เสยีจากโรงพยาบาลฯ) จะถูกรวบรวมผ่านระบบส่งต่อไปยงับ่อบ�าบดั เมือ่น�า้เสียผ่านกระบวนการ

บ�าบัดน�้าเสียขั้นสุดท้ายแล้ว สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยมีปริมาณวันละ 2,000 ลบ.ม. โดยน�าน�้า

ไปรดต้นไม้ เติมน�้าในอ่างเก็บน�้าท่ีบึงหนองหัวช้างและบึงสีฐาน หรือแจกจ่ายให้เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้ง

จ�านวน 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน

ระบบบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแกน
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 6.4 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ได้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมการปลูกป่า เพื่อสร้าง ร่มเงา และเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ได้แก่

 ปลูกตนกัลปพฤกษและตนมะคาโมง นักศึกษา ประมาณ 200 คน ได้รวมใจกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และต้น

มะค่าโมง ริมถนนบริเวณวงเวียนอาคารสิริคุณากร ในโครงการ “ท�าดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” 

 ปลกูปาบรเิวณสวนปาสฐีาน ส�านกังานอธกิารบดี

และนกัศกึษา จ�านวน 50 คน ปลูกต้นยางนา จ�านวน 360 ต้น 

 ปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัย

ยทุธศาสตร์และประสานความร่วมมอืเพือ่พฒันาภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม 

“ปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรต”ิ ในพืน้ทีบ่รเิวณสระพลาสตกิ 

 ปลูกตนไมเพื่อแม พัฒนาสภาพแวดลอม 30 ป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปลกูต้นไม้เพือ่แม่ พฒันาสภาพ

แวดล้อม 30 ปี และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึง

ความส�าคญั และมส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอก

 ปลูกตนยางนา 100 ตน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ปลูกต้นยางนา จ�านวน 100 ต้น บริเวณพื้นที่หน้าอาคาร

สัตววทิยรกัษ์ โรงพยาบาลสัตว์ และอาคารณรงค์ กจิพาณชิย์ 

เพือ่เป็นการช่วยกนัเสรมิเตมิความเป็นพืน้ทีส่เีขยีว (Green 

campus)

 มหาวิทยาล ัยขอนแก่น

  Khon Kaen University  111



 6.5 ปรับปรงุทศันยีภาพ มีการปรบัปรงุภมิูทศัน์ ทศันยีภาพ และพ้ืนทีต่่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงันี้

  1) ปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนไทร (Banyan Tree Park) 

  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาจุดเด่นของพื้นที่ที่มีต้นไทร พันธุ์พืชในที่ลุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่บริเวณคุ้ม

สีฐาน ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบ สร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนส�าหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย  อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส�านึกรักษาธรรมชาติแก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ

จงัหวดัขอนแก่น สวนแห่งนีเ้ป็นพืน้ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยากบัหอศลิปวฒันธรรม ก่อสร้างเป็นสะพาน

เดินลัดเลาะไปใต้อุโมงค์ต้นไม้ สามารถใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติวิทยา หรือ KKU Natural Science Track เหมาะ

ส�าหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบธรรมชาต ิชอบเรยีนรู ้ชอบถ่ายภาพ รวมถงึผูท้ีร่กัการออกก�าลงักาย  สามารถเข้ามาใช้บรกิารได้ตลอด 

24 ชั่วโมง 

  2) ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหวางคณะ 5 คณะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์) เพื่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างคณะ และเพ่ือ

ปรบัปรุงภมูทิศัน์และสภาพแวดล้อมของพืน้ทีร่อยต่อระหว่างคณะให้มคีวามสะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย ปลอดภยั ร่มรืน่ 

และสวยงาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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   3) ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงสีฐานใหมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ให้เหมาะ

ส�าหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกก�าลังกาย ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่น 

และจะขุดลอกดินตะกอนบึงสีฐานฝังตะวันออก อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง 

 7. ระบบขนส่งมวลชน (KKU Smart Transit)

 7.1 KKU Smart Transit : เน้นรถขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย

ให้เป็นศูนย์ และบริการฟรีแก่นักศึกษาและบุคลากร และประชาชน ลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งมีจุดเน้นส�าคัญ คือ 

มีตารางเดินรถที่แน่นอน แสดงเวลาถึงปายจอดแบบ real time มีจอ led ทุกสถานีจอด และผู้ใช้ดูได้ผ่านแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ค) รถมี wifi ฟรี เป็นรถปรับอากาศรูปแบบทันสมัย แบบ low floor มีการวัดสถิติผู้ใช้บริการ

ผ่านเทคโนโลยี RFID ซึ่งจะท�าให้ทราบความต้องการที่แท้จริง และใช้กาซ NGV ช่วยชาติลดพลังงาน 
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 7.2 Parking Area การปรับปรุงลานจอดรถส่วนกลางเพื่อเป็นที่จอดรถส�าหรับบุคลากร นักศึกษา รวมถึง

ประชาชนทีเ่ข้ามาใช้บรกิารภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่สามารถจอดรถไว้ทีล่าดจอดรถและเดนิทางต่อด้วยรถบริการ

ขนส่งสาธารณะภายในเขตมหาวทิยาลยั ได้แก่ ปรบัปรงุลานจอดรถบรเิวณ Sport Complex ปรบัปรงุลานจอดรถบรเิวณ

หอพักชาย ค) ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณใกล้บึงสีฐาน ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณสวนรุกขชาติ และปรับปรุงลานจอด

รถบริเวณสวนรุกขชาติฝังทิศใต้ 

 7.3 Cover Way การก่อสร้างและปรบัปรงุทางเดนิเท้าในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา เพือ่อ�านวยความสะดวก ปลอดภัย 

ในการเดนิเท้าให้แก่นกัศกึษาและบคุลากรและให้ลกัษณะทางกายภาพและภมูทิศัน์ของมหาวทิยาลยัมคีวามเป็นระเบยีบ 

เรียบร้อย และสวยงาม

 7.4 Bicycle Lane มีนโยบายในการส่งเสริมการ

ใช้จกัรยาน การออกก�าลงักายและสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ี

ภายในมหาวทิยาลยั เพือ่น�าไปสูม่หาวทิยาลยัแห่งสุขภาวะ

จงึได้จดัท�าโครงการเส้นทางจกัรยาน ถนนสาย 4 (ด้านหลงั

อทุยานเกษตร) และรอบบงึสีฐานฝังตะวนัออกด้วย ซึง่เป็น

เส้นทางที่มีนักศึกษาและบุคลากรใช้ในการวิ่งออกก�าลัง

กาย และปันจักรยานเป็นจ�านวนมาก 
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 8. พลังงานสะอาด 

 8.1 โครงการ KKU Smart Solar Farm พลงังานไฟฟาหลักจากแสงอาทติย

  1) โครงการตดิตัง้โคมไฟสองสวางพลงังานแสงอาทติย : มกีารตดิตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 

บริเวณต่างๆ เช่น หน้าส�านักงานอธิการบดี บริเวณบึงสีฐาน บริเวณรอบสระพลาสติก บริเวณสวนรุกขชาติ อาคารพัก

ผู้โดยสาร เป็นต้น

  2) การพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใชพลังงานสุทธิเปนศูนย (Net Zero Energy Building) 

 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน เพือ่พฒันาโครงการวจิยัพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมส�าหรบัอาคารในประเทศไทย ให้สามารถใช้พลงังาน

ไฟฟาสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์  (Net Zero Energy Building) ได้จนประสบความส�าเร็จ โดยพัฒนาปรับปรุงอาคาร

ส�านักงานของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นอาคารส�านักงานต้นแบบที่สามารถใช้พลังงานไฟฟาสุทธิ

ภายในอาคารเป็นศูนย์ได้ตามหลักการ คือ ปริมาณพลังงานไฟฟาที่น�าเข้าจากภายนอกสู่อาคาร เม่ือหักลบกับปริมาณ

พลังงานไฟฟาที่ผลิตได้เองจากอาคาร คิดค�านวณในแต่ละรอบปีต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ จึงเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟา

ภายในอาคารได้สงูสดุ โดยอาคารสามารถผลติไฟฟาใช้เองได้เพยีงพอต่อความต้องการภายในอาคาร นอกจากนีย้งัได้ตดิต้ัง

คูลลิ่ง แพด (Cooling Pad) ติดตั้งอุปกรณ์น�าแสงธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างหลักใช้ โซลาร์ ไลต์ 

(Solar Light) ที่มีหลักการน�าแสงอาทิตย์ มาผ่านตัวกรองรังสียูวี และตัวกรองความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร เหลือแต่แสง

สีขาวเข้าสู ่ภายในอาคาร ส่วนการปรับปรุงระบบแสงสว่าง ได้ใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดหลอดแอลอีดี ( LED) 

แบบประหยัดพลังงาน พร้อมท้ังได้เปลี่ยนอุปกรณ์ส�านักงาน พวกคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟาในส�านักงานทั้งหมด 

โดยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์พีซีเป็นโน้ตบุก และเปลี่ยนจากจอแบบแอลซีดี 

มาเป็นจอแอลอีดี เป็นต้น ซ่ึงการปรับเปล่ียนท้ังหมดท�าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟาลงได้ และได้มีการติดตั้งแผ่น

โซลาร์ เซลล์ เพื่อท�าหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟา ที่ได้ออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานและลักษณะตัวอาคาร 

ซึง่นอกจากมาตรการต่าง ๆ  เพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟาแล้ว มอีกีหนึง่ส่ิงส�าคัญทีสุ่ด คือ การรณรงค์ให้บคุลากรมจีติส�านกึ

อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการด�าเนินการไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ
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  3) การผลตินํา้รอนจากพลงังานแสง

อาทิตยสาํหรบัระบบไอนํา้ในโรงพยาบาลศรนีครนิทร 

(Solar Thermal) พลงังานแสงอาทติย์ถูกมาใช้เสรมิ

ในการอุน่น�า้ ให้ร้อนเบือ้งต้น (Pre –heating) ผ่านระบบ 

Solar Collector ซ่ึงน�้าท่ีผลิตได้จะมีอุณหภูมิ

ประมาณ 50-60 o C ซ่ึงผลท่ีได้คือ เราจะสามารถ

ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากน�้ามันเตา (ที่ใช้ในการ

ผลิตไอน�้าอย่างเดียวมาโดยตลอด) ได้เป็นอย่างมาก

  4) โครงการฟารมพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) : เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจาก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสร้างสถานีวิจัยพลังงานไฟฟาด้วยแสงอาทิตย์ ขนาด 2 เมกะวัตต์สูงสุด

ในบริเวณบ่อบ�าบัดน�้าเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นท่ีประมาณ 30 ไร่ สามารถผลิตกระแสไฟฟาได้ 5 ชั่วโมงต่อวัน 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได้ประมาณ 6 แสนบาทต่อเดือน
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  5) โครงการบญัชกีาซเรอืนกระจก : มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายการจดัการบญัชกีาซเรอืนกระจก

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับเปาหมายการด�าเนินงานลดกาซเรือนกระจกในประเทศไทย และมีการ

จัดท�าข้อมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุมทั้ง 33 คณะ/หน่วยงาน ตามแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประเมินการจัดการด้านบัญชีกาซเรือนกระจกกับมาตรฐานต่างๆ

(LESS, T-VER & UI) ได้มีการด�าเนินการ เช่น การจัดประชุมสัมมนา “เทคนิคและวิธีการจัดท�าบัญชีกาซเรือนกระจก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น” เมือ่วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพือ่ให้ความรูด้้านเทคนคิและวธิกีารจดัท�าบญัชกีาซเรอืนกระจก

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กับตัวแทน และเครือข่ายจากคณะ/หน่วยงาน และมีการจัดประชุมโครงการบริหารจัดการ

บัญชีกาซเรือนกระจก ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 33 ทั้งสายผู้สอน และสายสนับสนุน โดยมีการตรวจสอบ

ทุกกิจกรรมที่ใช้พลังงาน เพื่อจัดท�ามาตรฐานลดกาซเรือนกระจก มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน 

 9. การจัดการขยะ : 

 มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญของการด�าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมบนฐานความรู้และความร่วมมือในการ

บริหารการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากกระบวนการทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยภายใต้การดูแลของคณะ

แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเพิ่มขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้ท�าความร่วมมือโครงการจัดการขยะติดเชื้อ ณ แหล่งก�าเนิด ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ บริษัท กรีน เมด

เวสท์ จ�ากัด มีการรวบรวมขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาพักไว้ 

ณ สถานที่จัดการขยะติดเชื้อ รวมทั้งอ�านวยความสะดวกเรื่องการจัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จ�าเป็น เช่น ไฟฟา 

น�า้ประปา
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       กิจกรรม KKU SPORT NIGHT 

สวัสดีป ี ใหม ่  2561 ม.ขอนแก ่น 

จั ด กิ จกร รมสานสั ม พันธ ์ บุ ค ล ากร 

KKU SPORT NIGHT สวัสดีปีใหม่ 2561 

สร้างความรัก ความผูกพัน ความสุข และ

ความสามัคคี บุคลากรระหว่างคณะ/

หน่วยงาน

 วันครบรอบการสถาปนา 

ปีท่ี 54 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีการจัดพิธีท�าบุญตักบาตร 

ทีย่ิง่ใหญ่ เพือ่เป็นการท�าบญุ และบ�าเพญ็

กศุลแก่บรรพชนผูม้คีณุปูการต่อ ม.ขอนแก่น 

ตลอดจนคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา

ผู้ล่วงลับ ถือเป็นมหากุศลแด่บูรพาจารย์ 

และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานอย่างมาก 

โดย ได ้นิมนต์พระสงฆ์ถึง 589 รูป 

มาบิณฑบาต ณ บริ เวณมณฑลพิธี

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มข. - ม.อ. – มช. 

ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลัย และผู้บรหิารระดบัคณะ/หน่วยงาน ม.ขอนแก่น 

เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมอืว่าด้วยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดย ม.เชียงใหม่

ได ้เป ็นเจ ้าภาพโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้บริหารและ

ผูป้ฏบิตังิาน ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ของการบรหิารจดัการ 

เพื่อน�ามาสู่แนวปฏิบัติที่ดีพร้อมการพัฒนาความร่วมมือระดับคณะ/

หน่วยงานให้เกดิเป็นรปูธรรมสามารถน�าไปประยกุต์เพือ่การพฒันาตาม

บริบทได้อย่างเหมาะสม เป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้าง

มิตรภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 

 10. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาองค์กร

สะพานขาว ซึ่งมีผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง มีการถวายผ้าป่าพี่ช่วยน้องกองละ 1,000 บาท และร่วมพิธี

เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และปลูกจิตส�านึกที่ดีให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
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 งานช่ืนชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ 

จดัต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2551 เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้กบั

บุคลากร และปฏิบัติงานจนประสบผลส�าเร็จในด้านต่างๆ 

รวมทั้งบุคลากรผู ้ ท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

บคุลากรผู้ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการศกึษาระดบัปรญิญา

เอก บุคลากรผู้ที่ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการสูง

ขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 

ในปี 2561 มีผูเ้ข้ารับรางวลัการเชิดชเูกยีรตริวมจ�านวนกว่า 

62 คน 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิและร่วมพธิี

ปฏิญาณตน “จิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” 

ผูบ้รหิารและบคุลากร ม. ขอนแก่นร่วมกจิกรรมกบัจงัหวดั

ขอนแก่น โดยมกีจิกรรมถวายพระพรชยัมงคล และกิจกรรม

ถวายเป็นพระราชกศุล เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2561

  ร่วมใจพฒันาสวนไทรถวายในหลวง ร.10 คณะผู้บรหิาร บคุลากร นกัเรยีน นกัศึกษา ได้ร่วมกจิกรรม

จติอาสาท�าความดด้ีวยหวัใจ “ชาว มข. ร่วมใจพฒันาสวนไทรถวายในหลวง ร.10” บรเิวณ สวนไทร (KKU Banyan Tree Park) 

ด้านหลังคุ้มสีฐาน และร่วมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10
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       โครงการลดการใช้ถุงพลาสตกิในร้าน

สะดวกซื้อ “ KKU SAY NO PLASTIC BAG” 

มวัีตถปุระสงค์เพื่อรณรงค์การสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์

พลังงานให้กับบุคลากร นักศึกษา ลดใช้ถุงพลาสติกที่ให้

บริการในร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดและบรรเทาปัญหาขยะ

พลาสติกและสิ่งแวดล้อมใน ม.ขอนแก่น และ เพื่อรณรงค์

กจิกรรมสร้างมาตรฐาน เป็นต้นแบบการเรยีนรูส้ร้างความ

เข้าใจ เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาและครอบครัว 

สามารถขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนโดยรอบ โดยมีกลุ่ม

เปาหมาย 3 ส่วนคือ นักศึกษา บุคลากร และบุคคล

ภายนอกทีม่าใช้บรกิาร โดยได้ร่วมกนักบับรษิทั ซ ีพ ีออลล์ 

จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดให้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 

ในบริเวณ ม.ขอนแก่น จ�านวน 7 แห่ง ก�าหนดวิธีการเพื่อ

จูงใจให้ผู้มาใช้บริการได้ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างพร้อม

เพรียงโดยตั้งเปาหมายไว้รวมสิ้นสุดโครงการ ไม่ต�่ากว่า 

60,000 ใบ  

  โครงการพัฒนาสภาพนักงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาดงูานเก่ียวกบัการบรหิารมหาวทิยาลยั

ในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง การบริหารงานบุคคล การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งเป็นการเปดโลกทัศน์ใน

สงัคมและวฒันธรรม และภาษาท่ีแตกต่างกนั ด�าเนนิการโดยสภาพนกังาน ม.ขอนแก่น จดัขึน้ระหว่างวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 

- 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รายงานประจ ําป ี 2561 

 Annual Report  2018120



 สัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

จัดขึ้นโดยคณะจรรยาบรรณ ประจ�า ม. ขอนแก่น ร่วมกับ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 

27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา ในหัวข้อเรื่อง การปองกัน

การทุจริตกับบทเรียนต้านโกงในหน่วยงานภาครัฐ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการบรหิารงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง

สอดคล้องหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวทิยาลยั

 การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 37  “มอดินแดงเกมส์” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่งเสริมให้เกิด

ความสามคัคใีนกลุม่บคุลากรสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สร้างความสนิทสนม คุน้เคยกันระหว่างบคุลากร

และสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ซึ่งมี ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน

ในพิธีเปดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี ม. ขอนแก่น

 การประชุม “สภากาแฟสีหราช” โดยจัดขึ้น

เป็นประจ�าทุกเดือน ระหว่าง ม. ขอนแก่น และสมาชิก

สภากาแฟสีหราช ซึ่งมีสมาชิก จ�านวน 17 หน่วยงาน 

เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเหน็ อพัเดทข้อมลูข่าวสารระหว่าง

หน่วยงาน หรือมีกิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 

เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟ

สีหราช ท�าให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดกลุ่ม

หน่วยงาน/ชุมชนที่เข้มแข็ง การร่วมมือแก้ไขปัญหา 

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน(สาขาวิชา) 342 344 331

ปริญญาตรี 101 (29.53%) 100 (29.07%) 95 (28.70%)

ปริญญาโท 137 (40.06%) 138 (40.12%) 134 (40.48%)

ปริญญาเอก 86 (25.15%) 88 (25.58%) 84 (25.38%)

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 (4.68%) 16 (4.65%) 17 (5.14%)

หลักสูตรเปดใหม (สาขาวิชา) 6 13 9

ปริญญาตรี 3 7 2

ปริญญาโท 2 3 5

ปริญญาเอก 1 3 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - -

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - 1

หลักสูตรที่ขอยกเลิก/ปด (สาขาวิชา) 1 1 11

ปริญญาตรี - - 1

ปริญญาโท 1 - 6

ปริญญาเอก - 1 4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - -

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - -

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม (สาขาวิชา) 6 196 75

ปริญญาตรี 2 53 15

ปริญญาโท 4 73 41

ปริญญาเอก - 54 18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 1 -

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - 15 1

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 39,866 38,258 38,206

ปริญญาตรี 31,781 31,358 31,811

ปริญญาโท 6,040 4,891 4,245

ปริญญาเอก 1,756 1,720 1,712
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ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 - 4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 285 289 434

จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 9,920 9,834 9,165

ปริญญาตรี 8,306 8,416 7,767

ปริญญาโท 1,209 1,018 1,002

ปริญญาเอก 260 249 238

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4  - -

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 141 151 158

จํานวนนักศึกษาตางชาติ (คน) 471 641 680

ปริญญาตรี 189 258 305

ปริญญาโท 199 278 241

ปริญญาเอก 82 104 132

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - -

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 1 2

จํานวนสัญชาติของนักศึกษาตางชาติ 30 ประเทศ 38 ประเทศ 37 ประเทศ

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 

(Inbound)

267 413 934

ป.ตรี (746) 

ป.บัณฑิต (188)

จํ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ ยนไปยั งต  า ง

ประเทศ (Outbound)

459 474 725

ป.ตรี (583) 

ป.บัณฑิต (142) 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560

ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 7,496 7,608 7,692

ปริญญาตรี 5,389 (71.89%) 5,622 (73.90%) 5,986 (77.82%)

ปริญญาโท 1,720 (22.95%) 1,546 (20.32%) 1,301 (16.91%)

ปริญญาเอก 248 (3.31%) 298 (3.92%) 266 (3.46%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 (0.01%) 4 (0.05%) 4 (0.05%)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 132 (1.76%) 136 (1.79%) 133 (1.73%)

ตํ่ากวาปริญญาตรี 6 (0.08%) 2 (0.03%) 2 (0.03%)
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ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   รุน 48 ปการศึกษา 57 รุน 49 ปการศึกษา 58 รุน 50 ปการศึกษา 59

มีงานทํา (คน) 3,844 (74.48%) 4,033 (77.57%) 4,030 (75.97%)

ยังไมมีงานทํา (คน) 856 (16.59%) 731 (14.06%) 933 (17.59%)

ศึกษาตอ (คน) 461 (8.93%) 435 (8.37%) 342 (6.45%)

ภูมิภาคที่บัณฑิตมีงานทํา รุน 48 ปการศึกษา 57 รุน 49 ปการศึกษา 58 รุน 50 ปการศึกษา 59

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 29.16% 28.91% 27.82%

ภาคกลาง 4.21% 4.45% 2.75%

ภาคเหนือ 0.94% 0.84% 0.81%

ภาคใต 1.87% 2.01% 1.78%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 55.44% 56.88% 58.01%

ภาคตะวันออก 7.36% 5.55% 8.08%

ภาคตะวันตก 0.81% 0.67% 0.47%

ตางประเทศ 0.21% 0.69% 0.28%

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

6.9 : 2.7 : 0.3 7.0 : 2.6 : 0.4 7.2 : 2.5 : 0.3

สัดสวนตําแหนง ศ. รศ. ผศ. อ.  0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 0.3 : 2.1 : 3.6 : 4.0 0.2 : 1.8 : 3.7 : 4.2

จาํนวนอาจารยชาวตางชาติ (ไมรวม รร.สาธติ) 43 52 48

จํานวนบุคลากรทั้งหมด 11,404 11,510 11,188

จําแนกตามสายงาน   

สายผูสอน (รวม รร. สาธิต) 2,226 2,327 2,271

สายผูสอน (ไมรวม รร. สาธิต) 1,943 2,021 1,956

สายผูสอนสังกัด รร. สาธิต 

และศูนยออทิสติก

283 306 315

สายสนับสนุน 9,178 9,183 8,917

จําแนกตามประเภทบุคลากร  

ขาราชการทั้งหมด 498 479 416

สายผูสอน 383 367 313

สายสนับสนุน 115 112 103
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ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

พนักงานมหาวิทยาลัย 6,792 6,970 7,160

สายผูสอน 1,578 1,667 1,659

สายสนับสนุน 5,214 5,303 5,501

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการ

ศึกษา (ไมรวม รร.สาธิต)

- 2,021 1,956

ตํ่ากวาปริญญาตรี - - -

ปริญญาตรี 68 78 51

ปริญญาโท 533 522 489

ปริญญาเอก 1,342 1,421 1,416

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการ (ไมรวม รร.สาธิต)

1,944 2,021 1,956

ศาสตราจารย 51 64 46

รองศาสตราจารย 411 416 356

ผูชวยศาสตราจารย 700 727 732

อาจารย 782 814 822

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด (เรื่อง) 1,756 1,684 1,840

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 446 412 328

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ

1,310 1,272 1,512

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Cita-

tion) ในฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ

9,628 5,963 2,258

ฐานขอมูล Scopus 5,342 3,289 1,266

ฐานขอมูล ISI 4,286 2,674 992

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (ที่ไดรับ

การออกเลขที่)

475 296 248

อนุสิทธิบัตร (ผลงาน) 85 28 41

ลิขสิทธิ์ (ผลงาน) 326 173 129

สิทธิบัตร (ผลงาน) 64 84 78
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ข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

พันธุพืชใหม (ผลงาน) - 11 -

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 13,716,794,860 15,635,172,370 17,880,947,650

เงินอุดหนุนจากรัฐ 4,847,143,900

(35.34%)

5,263,220,000 

(33.66%)

5,863,774,800

(32.79%)

งบประมาณเงินรายได 8,869,650,960

(64.66%)

10,371,952,370

(66.34%)

12,017,172,850

(67.21%)

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ค.ศ. 2016 ค.ศ. 2016 ค.ศ. 2016

QS WORLD UINVERSITY  RANKINGS   

ระดับโลก 700+ 801 - 1,000 801 - 1,000

ระดับเอเชีย 165 165 178

ระดับประเทศ 7 6 7

Times Higher Education (THE RANKING)   

ระดับโลก 600 - 800 801+ 801 - 1,000

ระดับเอเชีย 181 - 190 201 - 250 251 - 300

ระดับประเทศ 4 7 6
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ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา บุคลากร

ประเทศ จ�านวน ประเทศ จ�านวน

Australia 13 Morocco 1

Austria 1 Mexico 1

Belgium 1 Myanmar [Burma] 7

Bhutan 1 Nepal 1

Brazil 1 Netherlands 1

Bulgaria 1 New Zealand 5

Cambodia 1 Norway 1

Canada 5 Peru 1

Chile 1 Philippines 2

China 34 Poland 1

Czech Republic 1 Portugal 1

Denmark 1 Russia 4

Finland 1 Singapore 4

France 4 South Africa 1

Germany 11 South Korea 8

India 2 Spain 2

Indonesia 86 Sri Lanka 1

Ireland 2 Sweden 1

Italy 3 Switzerland 2

Japan 83 Taiwan 17

Laos 17 Thailand 9

Latvia 1 United Kingdom 9

Lithuania 1 United States 28

Malaysia 5 Vietnam 19

รวมทั้งหมด 404
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รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หนวย : บาท)

 ปงบประมาณ 2561  ปงบประมาณ 2560 

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        972,169,511.19     1,321,607,289.68 

 ลูกหนี้ระยะสั้น        261,759,375.22        250,076,668.50 

 รายได้ค้างรับ        384,188,054.21        129,943,822.30 

 เงินลงทุนระยะสั้น      7,568,886,307.48     5,833,858,625.33 

 สินค้าและวัสดุคงเหลือ        694,812,221.92        304,457,806.01 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            4,011,725.15           3,088,073.33 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน     9,885,827,195.17     7,843,032,285.15 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 ลูกหนี้ระยะยาว

 เงินลงทุนระยะยาว      7,871,806,722.21     7,743,010,106.82 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)      8,666,069,625.82     7,370,984,372.29 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)        727,411,293.47        809,558,685.24 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)          26,710,573.33          29,243,228.02 

 งานระหว่างก่อสร้าง        471,403,193.24        824,975,619.92 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น            3,498,470.00           4,693,310.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   17,766,899,878.07   16,782,465,322.29 

รวมสินทรัพย    27,652,727,073.24    24,625,497,607.44 
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รายงานทางการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หนวย : บาท)

 ปงบประมาณ 2561  ปงบประมาณ 2560 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้ระยะสั้น        397,205,536.03        346,520,934.15 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        593,205,165.82        708,097,527.13 

 รายได้รอการรับรู้        605,915,524.25        630,146,383.30 

 เงินรับฝากระยะสั้น        209,568,201.51        306,373,680.82 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น            1,276,814.05           1,913,665.63 

 เงินประกัน          76,881,729.52          50,709,065.47 

รวมหนี้สินหมุนเวียน     1,884,052,971.18     2,043,761,256.50 

หนี้สินไมหมุนเวียน

 เงินรับฝากระยะยาว          39,395,867.74          10,033,323.26 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน          39,395,867.74          10,033,323.26 

รวมหนี้สิน     1,923,448,838.92     2,053,794,579.76 

สินทรัพยสุทธิ    25,729,278,234.32   22,571,703,027.68 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

 ทุนส�ารองสะสม      9,842,200,423.24     8,585,623,660.56 

 กองทุน      2,308,665,518.01     2,168,082,444.98 

 เงินส�ารองอื่น      2,560,475,280.18     1,798,865,466.28 

 รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น      1,280,308,519.78     1,153,077,876.18 

 ทุนทรัพย์สิน      9,737,628,493.11     8,866,053,579.68 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    25,729,278,234.32   22,571,703,027.68 
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

 ปงบประมาณ 2561  ปงบประมาณ 2560 

รายได

รายไดจากเงินงบประมาณ

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     5,844,057,336.70     5,368,572,684.66 

รายได้อื่นจากรัฐบาล     1,450,321,349.42     1,385,672,348.42 

รายไดมหาวิทยาลัย

รายได้จากการจัดการศึกษา     1,602,181,620.29     1,515,277,789.79 

รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล     5,831,483,421.74     5,592,878,195.57 

รายได้จากการให้บริการวิชาการและ

วิจัย     1,069,129,724.40     1,123,657,768.90 

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์        271,193,408.69       258,710,608.54 

รายได้ดอกเบี้ยรับและจากการลงทุน        298,996,198.24       285,088,359.07 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ        106,963,804.06       176,626,476.65 

รายได้จากการอุดหนุนกิจกรรมเฉพาะ        381,125,759.62       682,752,935.17 

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น        174,686,754.62         77,407,359.02 

รายได้จากการบริจาค        112,159,471.20         23,228,581.50 

รวมรายได   17,142,298,848.98   16,489,873,107.29 
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 ปงบประมาณ 2561  ปงบประมาณ 2560 

คาใชจายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร     6,410,036,688.48     6,019,456,216.79 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ     1,255,041,389.86     1,271,261,143.03 

ค่าวัสดุ     2,500,912,166.89     3,245,972,413.53 

ค่าใช้สอย     2,908,336,721.84     2,774,928,544.26 

ค่าสาธารณูปโภค        371,017,702.68       374,600,922.17 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย        682,056,789.15     1,154,537,735.68 

ค่าใช้จ่ายภาษี           3,200,000.00           3,204,262.00 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น        195,236,405.54       332,685,902.09 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 14,325,837,864.44 15,176,647,139.55

    2,816,460,984.54     1,313,225,967.74 

หัก  เบิกเกินส่งคืน              660,974.45 

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ     2,815,800,010.09     1,313,225,967.74 

หมายเหตุ : รายงานทางการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองคลัง ที่ มข 0201.1.2.4/1580 ลว 26 ก.พ. 2562)

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

 ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้จัดท�า

 นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์

 นางภัทรวดี พลไพรสรรพ์  หัวหน้างานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์

 นางสาวสดใส พิมพ์ทองงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ 

 นางสาวอภัยวรรณ ด�าข�า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ 

 นางสาวอรทัย ลุลงยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

แหล่งข้อมูล 

 รายงานรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร จากกองทรัพยากรบุคคล 

 รายงานการเงิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกองคลัง 

 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2561 จากคณะ ศูนย์ สถาบัน ส�านัก

 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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