
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําปี 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ทั้งในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินกิจกรรมโครงการตามกรอบภารกิจที่กําหนดโดย
สภามหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  2) การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร 3) การตลาด
และการรับเข้านักศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งแผนงานยุทธศาสตร์
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละด้านได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงแผนงานของโครงการเหล่าน้ี ได้ดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาและงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามตัววัดผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์หลัก (OKRs) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจําปี
ฉบับน้ี จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไป 
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือในการดําเนินงานทุกด้านให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 



        

 

 รายงานประจ าปี 2562   ข 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญรูปภาพ ซ 
บทน า 1 
 ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 2 
 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 
5 

 การบริหารองค์กร 6 
            คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2562 6 
            หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 7 
            คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 7 
            ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 9 
            บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

           บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
10 
13 

            ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 13 
            ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และเป้าประสงค์ 14 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 15 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 16 
 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 17 
            โครงการอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 17 
            การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 20 
 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา 23 
 การบริหารงบประมาณ 27 
 หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 29 
 อาจารย์บัณฑิตศึกษา 47 
 การรับเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 49 
 การรับเข้าศึกษา 49 
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 53 

 



        

 

 รายงานประจ าปี 2562   ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 55 
 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 57 
           ทุนการศึกษา 57 
           ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61 
           ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามประเภทของทุน 62 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 66 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 69 
 การน าเสนอผลงานวิจัย 71 
 วิทยานิพนธ์ดีเด่น 80 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 85 
 การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 109 
 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 112 
 การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 113 
            ระเบียบ/ ประกาศ ที่เก่ียวกับบัณฑิตศึกษา 113 
            การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 116 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 118 
            หลักสูตรสาขาวิชารว่ม 118 
            การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 119 
            นักศึกษาสาขาวิชาร่วม 120 
            ผูส้ าเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 121 
 นักศึกษานานาชาติและการบริการ 122 
            จ านวนนักศึกษานานาชาติ 122 
            ผูส้ าเร็จการศึกษา 124 
            การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษานานาชาติ 124 
            การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติ 127 
 การประชาสัมพันธ์และการตลาด 130 
            สื่อประชาสัมพันธ์ 130 

 



        

 

 รายงานประจ าปี 2562   ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 133 
 โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น 135 
 เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 139 
 การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 145 
 สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 147 
 ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 151 
 กิจกรรมอ่ืนๆ 155 
 การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 168 
คณะผู้จัดท า 173 
  
 



           รายงานประจําปี 2562   จ 
 

 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 8 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 
ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทการทํางาน  อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 17 
ตารางท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
18 

ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา  
จําแนกตามหน่วยงานท่ีจัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

19 

ตารางท่ี 6 ระดับคะแนนการประเมินผลงาน 21 
ตารางท่ี 7 รางวัลสําหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 22 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  22 
ตารางท่ี 9 คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562  24 
ตารางท่ี 10 กําหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะคณะกรรมการเครือข่าย 

การประสานงานสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
25 

ตารางท่ี 11 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและงบประมาณท่ีได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จําแนกตามหมวดรายรับ – รายจ่าย 

27 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดรายจ่าย 28 
ตารางท่ี 13 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดรายจ่าย 28 
ตารางท่ี 14 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีเปิดสอน  

ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
30 

ตารางท่ี 15 จํานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร 
แผนการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา 

31 

ตารางท่ี 16 จํานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา 
และแผนการศึกษา 

32 

ตารางท่ี 17 จํานวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจําปี 2562 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 

48 

ตารางท่ี 18 สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 50 
ตารางท่ี 19 จํานวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562  

จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
51 

ตารางท่ี 20 จํานวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562  
จําแนกตามคณะ 

52 



           รายงานประจําปี 2562   ฉ 
 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางท่ี 21 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามคณะ 54 
ตารางท่ี 22 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  

ปีการศึกษา 2561 
56 

ตารางท่ี 23 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยท่ีบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

57 

ตารางท่ี 24 จํานวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจํานวนเงินทุน ในปี 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 
และประเภททุน 

61 

ตารางท่ี 25 จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา 

62 

ตารางท่ี 26 จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย  
ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 

63 

ตารางท่ี 27 จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

63 

ตารางท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

66 

ตารางท่ี 29 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 69 
ตารางท่ี 30 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 70 
ตารางท่ี 31 จํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามานําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
73 

ตารางท่ี 32 จํานวนรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งท่ี 20 
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

73 

ตารางท่ี 33 จํานวนรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 20 
จําแนกตามมหาวิทยาลัย 

74 
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ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในระดับคณะซ่ึงก่อต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2521 เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพ่ิมอีก จํานวน 
3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งนํ้า รวมเป็น
เปิดสอนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2524 จํานวน 7 สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 
ปี และในปี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้ถูกจัดเป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัย เพ่ือ
รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกท้ังด้านการรับเข้า การลงทะเบียนและการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ท้ังหมดและเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือมีสาขาวิชาเปิดสอนเพ่ิมมากข้ึนและมีคณะต่าง ๆ 
ท่ีมาเก่ียวข้องมากข้ึน ทําให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจํากัดไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ันในปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้คณะ
ดําเนินการ โดยกําหนดให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 
ในขณะท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลาง ทําหน้าท่ีรับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เม่ือภารกิจเปลี่ยนไปจึงทําให้โครงสร้างบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัยที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ท่ีรับผิดชอบ 
        การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการท่ีสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ภายหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังน้ี 1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณบดีและรองคณบดี 3 คน ทํา
หน้าท่ีกําหนดนโยบาย สื่อสาร กํากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดําเนินงาน 2. คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) รองคณบดี 3 คน 3) ตัวแทนจากหัวหน้าสาขาวิชา 1 คน 4) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 5) ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 3. คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
1) คณบดี 2) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ 3) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4) ผู้อํานวยการกอง
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น 26 คน มีหน้าท่ีพิจารณา
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิต
วิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ 4. คณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 
3 คน (ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายการต่างประเทศ) 3) ตัวแทนจาก
คณบดี 3 คน (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 5. คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 1) 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2) ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 3) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย 4) ตัวแทนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ ท่ีมีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีหน้าท่ีรับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติยังคณะต่าง ๆ ในปี 2562 กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการแบ่งหน่วยงานและ
หน่วยงานย่อยภายในบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 282/2562 ลงวันท่ี 23 
มกราคม 2562 กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงานคือ 1) งานบริหาร วางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ 2) งานบริการวิชาการ และ 3) งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นโครงสร้างใหม่ท่ีใช้
ในปัจจุบัน 
          เม่ือพิจารณาจากภารกิจหลักท่ีมอบหมายโดยสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัย
คุณภาพและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดตําแหน่ง (Positioning) ของตนเองในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง
ทําหน้าท่ีกําหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนกํากับติดตามการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 

รูปท่ี 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รูปที่ 2  โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การบริหารองค์กร 
 
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงแต่งต้ัง

โดยสภามหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2562 

 

 
ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน 

ประธานกรรมการ 

 

 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 

กรรมการ 

 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ 

กรรมการ 

 
ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน  

กรรมการ 

 
ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ 

กรรมการ 

 
รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี 

กรรมการ

 
รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 

กรรมการ 

 
ดร.ประสงค์  ต่อโชติ 

กรรมการและเลขานุการ
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 หน้าท่ีของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
1. วางนโยบายและแผนงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. วางนโยบายและแผนงานเก่ียวกับการจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา 
3. พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. พิจารณาการขอจัดต้ัง จัดสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
5. วางนโยบายและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการเสาะแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการ

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
7. แต่งต้ังบุคคลหรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือเพ่ือ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 

มีวาระ 4 ปี มีหน้าท่ีพิจารณาข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา 
แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 
 
ท่ี กรรมการ ตําแหน่ง 
1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
2 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ 
3 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
4 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ 
5 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ 
6 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ 
7 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 
8 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
9 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกรรมการ 
10 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นกรรมการ 
11 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 
12 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ 
13 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการ 
14 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 
15 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
16 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นกรรมการ 
17 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ 
18 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
19 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นกรรมการ 
20 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
21 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นกรรมการ 
22 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
23 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ 
24 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นกรรมการ 
25 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการ 
26 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
27 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิเทศสัมพันธ์และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
28 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

29 ผู้อํานวยการกองบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
30 หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
31 หัวหน้างานบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
32 หัวหน้างานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

คณบดี

 

 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน 

และพัฒนาคุณภาพ 

 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย

 
ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 
ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.ประสงค์  ต่อโชติ 

ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
งานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

 

 
นายจิรพัฒน์  จันทะไพร 

หัวหน้างานงานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ/เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
  

 
นางแววตา  วรรณคํา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
นางสาววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล 

นักวิชการพัสดุ 

 
นางสาวธนิดา รักษาเคน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
นางศิรินธร สุวรรณทอง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
นางสาววิไลพร นามหงษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 
นางหนูแดง  ตาบ้านดู่ 

พนักงานธุรการ 

 
นายไพศาล  แสงสุวรรณ 

พนักงานท่ัวไป 

 
นางสาวรุ่งนิภา คนลํ้า 

คนงาน 

 
นายวุฒิพงษ์  จันทร์แก้ว 

พนักงานขับรถยนต์ 

การเงินและบัญชี สารบรรณ 

การเจ้าหน้าท่ี พัสดุ แผนและประกันคุณภาพ 

ผลิตเอกสาร  อาคารสถานท่ี รับ-ส่งหนังสือ/ยานพาหนะ 

บริหาร/อาคารสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
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งานบริการวิชาการ 
 

 
นางพาณิภัค พระชัย 

หัวหน้างานบริการวิชาการ/นักวิชาการศึกษา 
  

 
นางรัตติยากร  วิมลศิริ 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 

 
นางสาวปัทมา สมพงษ์ 

นักวิชาการศึกษา 

 
นายสุพัฒน์ พิบูลย์ 
พนักงานธุรการ ส 4 

 
นางหอมหวล นาถ้ําเพชร 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 

 
นายอนุสรณ์ ม่ันคง 
นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวพนัชกร โชคลา 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า 

นักวิชาการศึกษา 

 
นายภาสพงษ์ ฉัตรดอน 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวศิริพร เบญจมาศ 

นักวิชาการศึกษา 

วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาร่วม

อบรมพัฒนาฯและOne Stop Service 

วารสารวิจัย/เครือข่าย/ประชุม

สาขาวิชาร่วม/ทะเบียนนักศึกษา

ประกันคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูล
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งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

 
นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์ 

หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ /นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 

 
นางสาวศิตธีรา สโมสร 

นักประชาสัมพันธ์ 

 
นางสาวนวพร หนูเส็ง 

นักวิชาการศึกษา 
 

 
นางสาวพรนภา โยธาฤทธ์ิ 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางพัชลี พวงคต 
นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 
นางสาวศรัณยา  แซ่จัง 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
นางสาววรรณิศา สีเรือง 

นักวิชาการศึกษา 

 
นายอภิเชษฐ์  บุญจวง 

นักสารสนเทศ 
 

 
นางสาวนรมน  แจ่มอ้น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รับเข้า

วิเทศสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์/ทุนค่ายบัณฑิตศึกษา/ศิษย์เก่า  สโมสรนักศึกษา/ทุน ศ.กนก/เผยแพร่ ทุนการศึกษา 

ระบบสารสนเทศ 

รับเข้า/ระเบียบ/ประกาศ/ศิษย์เก่า 

ทุนวิจัย/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
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บทบาทหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าท่ีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2541 โดยสรุปคือ วางนโยบาย
และแผนงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท้ังน้ี ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าท่ี
จัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาร่วมท่ีมีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะอีกด้วย 
ปณิธาน 
 เพ่ือกํากับมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีการบริหารจัดการการศึกษาท่ีเป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก 

พันธกิจ 
1. การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.  การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร  
3. การตลาดและการรับเข้านักศึกษา  
4. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  

เอกลักษณ์ 
 การทํางานแบบความร่วมมือและเช่ือมโยง (Collaboration and Connection) 
อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตพร้อมทํางานบนพ้ืนฐานการวิจัย (Ready to Research) 
วัฒนธรรมองค์กร 
 ความร่วมมือ การบริหารจัดการ และการบริการท่ีดี 
ค่านิยม 

1. การทํางานเป็นทีม  
2. การให้ความสําคัญกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ   
3. รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม  
4. พร้อมปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World 

Class University)  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ท่ีนําไปสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีเกิดจากการบูรณาการ 
5. พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
6. การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 
 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 3. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า 
 5. มีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีท่ีดี 
 7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2562 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2565 มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังน้ีคือ 1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University) 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์
ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง 3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
4) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ท่ีนําไปสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีเกิดจากการบูรณาการ 5) พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้
ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 6) การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 7) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ และได้พัฒนาตามกรอบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ท่ีได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรอบตัวช้ีวัดของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ัน 
การบริหารและแนวทางในการผลักดันภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบผลสําเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้กําหนดแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารท้ังสิ้น 68 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดไว้ 62 โครงการ (ร้อยละ 91.18) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
ยังไม่

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้ว 

ผลรวม
ท้ังหมด 

1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University) 

2 - 2 4 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง 

- - 2 2 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 1 - 15 16 
4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ท่ีนําไปสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีเกิด
จากการบูรณาการ 

- - 6 6 

5. พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ - - 7 7 
6. การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 - 12 13 
7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 - 18 20 

ผลรวมท้ังหมด 6 - 62 68 
ร้อยละ 8.82 - 91.18 100.00
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรทํางานอยู่ 3 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้) ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยมีจํานวนบุคลากร
ท้ังหมด 31 คน จําแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 20 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้) 4 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 6 คน ซ่ึงบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) ร้อยละ 64.52 รองลงมาคือ ลูกจ้างช่ัวคราว ร้อยละ 19.35 ของบุคลากรท้ังหมด สําหรับวุฒิ
การศึกษาของบุคลากรจําแนกเป็นปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 11 คน ปริญญาตรี 15 คน และตํ่ากว่าปริญญา
ตรี 4 คน ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 48.39 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 35.48 
ของบุคลากรท้ังหมด รายละเอียดเก่ียวกับบุคลากร ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

  
ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทการทํางาน อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 
  
การจัดกลุ่มบุคลากรตาม

สายงาน 
จํานวนบุคลากร

(ร้อยละ) 
อายุเฉล่ีย (ปี) วุฒิการศึกษา (ร้อยละ) 

อายุตัว ราชการ ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   1.1 งบประมาณแผ่นดิน 
   1.2 เงินรายได้ 

 
20 (64.52) 
4 (12.90) 

 
44.31 
39.58 

 
18.04 
15.56 

 
2 (6.45) 
0 (0.00) 

 
9 (29.03) 
2 (6.45) 

 
8 (25.81) 
2 (6.45) 

 
1 (3.23) 
0 (0.00) 

2. ลูกจ้างประจํา 1 (3.23) 46.10 19.08 0 (0.00) 1 (3.23) 0 (0.00) 0 (0.00) 
3. ลูกจ้างช่ัวคราว 6 (19.35) 36.38 7.05 2 (6.45) 3 (9.68) 1 (3.23) 0 (0.00)

รวม 31 (100.00) 42.22 15.63 4 (12.90) 15(48.39) 11(35.48) 1 (3.23)
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
  

 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาร้อยละ 
93.55 สามารถจําแนกตามหน่วยงานท่ีจัดโครงการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 3 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 โครงการท่ีจัด
โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 53 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วมจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.55 และโครงการท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง จํานวน 13 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จํานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.55 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 และตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

เร่ือง วันท่ี วิทยากร จํานวน (คน) 
อบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

14 มกราคม 2562 คุณอุ่นเรือน  มงคลชัย 23 คน 

ประชุมแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง ระบบสารสนเทศ GS e-forms 

6 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง 
และนางสาวนรมน   
แจ่มอ้น 

21 คน 

ประชุมแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง Google Backup and Sync 
และ Google Drive Files Stream 

22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนรมน  แจ่มอ้น 
และนายอภิเชษฐ์   
บุญจวง 

20 คน 

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง ระบบการบันทึกภาระงาน (KKU-
MIS) และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(KKU-PMS) 

4 เมษายน 2562 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง 22 คน 

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง การยืมเงินทดรองจ่ายของบัณฑิต
วิทยาลัย 

31 พฤษภาคม 2562 นางสาววิไลพร   
นามหงษา 

22 คน 
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ตารางท่ี 5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา จําแนกตามหน่วยงาน         
ท่ีจัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วยงาน จํานวน (โครงการ) จํานวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 3 9.68 
  
  

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 2 
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 1 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 53 29 93.55 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. กองทรัพยากรบุคคล 5 6 
2. กองบริหารงานกลาง 3 5 
3. กองบริหารงานวิจัย 1 1 
4. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 9 
5. กองยุทธศาสตร์ 1 2 
6. กองสื่อสารองค์กร 6 4 
7. คณะแพทยศาสตร์ 2 3 
8. คณะศึกษาศาสตร์ 1 3 
9. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 8 
10. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 4 

บัณฑิตวิทยาลัย 13 29 93.55 
  รวมท้ังหมด 56 29 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะของบุคลากรตามตําแหน่งงาน ซ่ึงระบบการประเมินได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาระงานท่ี
เปลี่ยนแปลงทุกปี โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนข้ึนมารับผิดชอบในการประเมินผลงานของบุคลากร คณะกรรมการฯ ชุดน้ีมีหน้าท่ีในการ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมิน การดําเนินการประเมินปีละ 1 ครั้ง เป็นเดือนมิถุนายน ถึง  เดือน
พฤษภาคมของทุกปี ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงการวาง
แผนการพัฒนาผลการปฎิบัติงาน การบริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังการจัดทําแฟ้มสะสม
งานโดยมีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

1. การจัดกลุ่มบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย 2) กลุ่มลูกจ้างประจํา 3) กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว บุคลากรทุกคน จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วน
ร่วมจัดทําเอกสารแสดงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบสําหรับตําแหน่ง  

2. การมอบหมายงาน และข้อกําหนดในการมอบหมายงานการมอบหมายงานให้บุคลากรต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย เหมาะสมกับระดับตําแหน่งและสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ 
โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้มอบหมายงาน และผู้รับมอบงาน และมีการกําหนดนํ้าหนักคะแนนผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเองตามสัดส่วนท่ีบุคลากรกําหนดร่วมกัน 

3. การปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัยให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตาม
กําหนด ในระหว่างการดําเนินงานจะต้องมีผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  หัวหน้างาน กํากับ ติดตาม 
และให้คําปรึกษาพร้อมท้ังแนะนําให้ความช่วยเหลือในกรณีมีปัญหาในการดําเนินงาน ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงาน
สําเร็จ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
4.1 รายงานการประเมินตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละคร้ังบัณฑิตวิทยาลัยจะให้

บุคลากรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแสดงความสําเร็จของ
งานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และดัชนีช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงปริมาณและคุณภาพกับผลการปฏิบัติจริง ซ่ึงต้องสามารถ
แสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเป็นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)   

4.2 การประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 100 แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
1) การประเมินปริมาณงาน (คะแนนเต็ม 40) โดยประเมินตามภาระงานท่ีกําหนดไว้ในข้อ

กําหนดการจ้างหรือข้อกําหนดการปฏิบัติงาน 
2) การประเมินคุณภาพงาน (คะแนนเต็ม 30) โดยประเมินตามดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี

ระบุไว้ในข้อกําหนดการจ้างหรือข้อกําหนดการปฏิบัติงาน 
3) การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 20) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน (10 คะแนน) และสมรรถนะประจํากลุ่มงาน (10 คะแนน) 
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        4) การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร (360 องศา) บุคลากรประเมินกันเอง 
(10 คะแนน) 
               โดย มีคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
และหัวหน้างาน โดยประเมินจากเอกสารท่ีผู้รับการประเมินรายงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมงานและ SAR  

5. วิธีการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินผลงานโดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนผลงาน (งาน
หลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเอง) โดยคะแนนแต่ละงานอยู่ในช่วงท่ีกําหนด ในแต่ละงานจะต้องกําหนดคะแนน
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน การพิจารณาผลการประเมินฯ จะนําคะแนนท้ัง 2 ส่วนมารวมกัน แล้วนําไป
เทียบกับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 5 เกณฑ์ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรงุ และแจ้งผลการ
ประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบโดยวิธีลับ พร้อมท้ังแจ้งให้บุคลากรทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย และส่ิงท่ีควรพัฒนา
ของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 

 ตารางท่ี 6  ระดับคะแนนการประเมินผลงาน 
 

เกณฑ์ คะแนน 
ดีเด่น 90-100 
ดีมาก 80-89.99 
ดี 70-79.99 

พอใช้ 60-69.99 
ไม่ผ่านการประเมิน ตํ่ากว่า 60 

 
6.  ผลการประเมิน 

 6.1  ผลต่อองค์กรจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จะทําให้
หน่วยงานงานทราบว่าผลงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีหน่วยงานกําหนดไว้ในภาพรวม สัมฤทธ์ิผลเท่าใด ซ่ึง
จะต้องนํามาทบทวนปรับปรุงแผนการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง     
 6.2  ผลต่อบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยนําผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบใน
การพิจารณาดังน้ี 
 1)  การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายสนับสนุน ท้ัง 3 กลุ่ม    
 2)  การต่อสัญญาจ้างของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวมหาวิทยาลัย     
 3)  การให้รางวัลสําหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ดีมาก เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจต่อ
บุคลากร โดยให้รางวัลในการอบรม สัมมนา ดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงข้ึนไปอีก  ตามประกาศการให้
รางวัลฯ ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังน้ี 
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ตารางท่ี 7 รางวัลสําหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 
 

กลุ่ม ดีเด่น ดีมาก 
ชํานาญการและผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 15,000 6,000 
ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราวท่ีมีตําแหน่งเทียบเท่า
ปฏิบัติการ (ตําแหน่งท่ีบรรจุจากวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 

10,000 4,000 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 
ท่ีบรรจุจากวุฒิท่ีตํ่ากว่าปริญญาตรี 

5,000 2,000 

 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภท 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
ดีเด่น ดีมาก 

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน 13 8 
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ -  3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 4 
ลูกจ้างประจํา 1  - 
 
 7.  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือให้บุคลากรที่ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วยัง
ขาดศักยภาพบางอย่างสําหรับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ประสบผลสําเร็จ บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมหรือ
อาจจะส่งไปอบรมตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีมีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะท่ี
นักศึกษาสังกัด โดยรับผิดชอบท้ังหมดเกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษาต้ังแต่การรับเข้าจนส้ินสุดกระบวนการสําเร็จ
การศึกษา จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 19 คณะ 1 วิทยาเขต คือวิทยาเขตหนองคาย (จํานวน 4 
คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์บูรณาการ) 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถ่ิน และ 3 หน่วยงาน คือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ท่ีทําหน้าท่ีในการประสานงานและ
สนับสนุนด้านการลงทะเบียน สํานักหอสมุด และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนและให้บริการทางด้าน
การศึกษาค้นคว้างานด้านการเรียนการสอนการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หน่วยงานเหล่าน้ีมีปัญหาใน
ความไม่คล่องตัว และเกิดความล่าช้าในการประสานงานระหว่างคณะ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับโครงสร้างใน
การบริหารงานใหม่โดยกระจายความรับผิดชอบไปยังคณะต่าง ๆ ให้มีบทบาทและหน้าท่ีในการบริหารจัดการงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของคณะน้ัน ๆ จึงได้มีคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
เกิดข้ึน    
 หน้าท่ีของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน โดยระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการร่างระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน หน้าท่ีอีก
อย่างของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาข้ึนสําหรับเป็น
ศูนย์กลางในการนําข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษาไปใช้
อ้างอิงได้ คือฐานข้อมูลการใช้ระบบการให้บริการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงประกอบไปด้วย ฐานข้อมูล
ทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลทะเบียนอาจารย์ 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลระบบดําเนินการคําร้อง
ออนไลน์ (GS e-Forms) 
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ตารางท่ี 9  คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562 
 

ท่ี กรรมการ ตําแหน่ง 
1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นกรรมการ 
4 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย เป็นกรรมการ
5 ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ
6 นางลุมพินี  แสนเมือง  เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์) 
7 นางพัชรี พงศ์พัสนันท์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคโนโลยี) 
8 นางปารัชญ์ โคธิเสน เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์) 
9 นางสาวพัฐชญาณ์ พิชิตวงศ์ชัย เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์)    
10 นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์) 
11 นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
12 นางสาวแสงจันทร์ สัมฤทธ์ิรินทร์  เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์) 
13 นางสาวเนตรนภา  ตะลาด เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 
14 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์) 
15 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์) 
16 นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
17 นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
18 นางสาวพัชราภรณ์ เสนาศูนย์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
19 นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์)
20 นางอริสรา อุดจันทร์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์)
21 นางสาวกนิษฐา ประนม เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
22 นางสาวเพ็ญณิชชา  สีชาพุด เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์) 
23 นางสาวภัคจิรา แสนใจ เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)  
24 นางสาวอรอุมา ศึกษา เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ) 
25 นางอารีย์  อินเสาร์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนสํานักงานวิทยาเขตหนองคาย) 
26 นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุเลิศ   เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ)  
27 นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ เป็นกรรมการ (ผู้แทนสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
28 นางสาวพิมนพัท  เลียบสวัสด์ิ เป็นกรรมการ (ผู้แทนสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
29 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนสํานักหอสมุด) 
30 นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์  เป็นกรรมการ (ผู้แทนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ตารางท่ี 9  คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562 (ต่อ) 
 

ท่ี กรรมการ ตําแหน่ง 
31 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์ กรรมการ  
32 นางหอมหวล  นาถ้ําเพชร กรรมการ 
33 นางสาวศิตธีรา สโมสร กรรมการ 
34 นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ กรรมการ
35 นางสาวพรนภา โยธาฤทธ์ิ กรรมการ
36 นางพัชลี  พวงคต กรรมการ
37 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง กรรมการ 
38 นางสาววรรณิศา สีเรือง กรรมการ 
39 นาสุพัฒน์  พิบูลย์ กรรมการ 
40 นางพาณิภัค  พระชัย กรรมการและเลขานุการ 
41 นายอนุสรณ์ มั่นคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 

ได้แก่ การอบรม สัมมนา การประชุมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพประชุม ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10  กําหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงาน

ของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ท่ี คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี ประชุมเครือข่าย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หมายเหตุ
1 1/62 วันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลัย 

อาคารพิมล กลกิจ 
เวลา 10.00-12.00 น. 

2 2/62 วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 2 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 10.00-12.00 น. 

3 3/62 วันท่ี 29 เมษายน 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 13.30-16.30 น. 

4 4/62 วันท่ี 20-23 มิถุนายน 2562 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการเครือข่ายฯ และศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอก ณ จังหวัดน่าน และจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ปฏิบัติงานตามแผน 

5 5/61 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 13.30-16.30 น. 
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ตารางท่ี 10  กําหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงาน
ของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

ท่ี คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี ประชุมเครือข่าย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หมายเหตุ 
6 6/62 วันท่ี 11 กันยายน 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลัย 

อาคารพิมล กลกิจ
เวลา 13.30-16.30 น. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 
ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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การบริหารงบประมาณ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 จาก
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 9,384,820.00 บาท และรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้จํานวน 46,375,776.66 
บาท รวมทั้งสิ้น 55,760,596.66 บาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11 ถึงตารางที่ 13 และรูปท่ี 3 ถึงรูปท่ี 4  
 
ตารางท่ี 11 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณท่ีได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 จําแนกตามหมวดรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงินท่ีได้รับจัดสรร
1. เงินเดือนพนักงาน             8,944,080.00 
2. ค่าจ้างประจํา                339,540.00 
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                101,200.00 
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                              -  
5. เงินอุดหนุน                              -  

รวม             9,384,820.00 
 
งบประมาณเงินรายได้ (รายรับจริง) 

งาน/หมวดรายรับ จํานวนเงิน 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา             3,782,987.39 
2. รายได้จากการเรียนการสอน                187,400.00 
3. รายได้จากค่าปรับ                  23,500.00 
4. รายได้จากบริการวิชาการ                501,000.00 
5. รายได้อื่น                    5,250.00 
7. รายได้ดอกเบ้ียรับและรายได้จากการลงทุน                275,720.27 
8. รายได้ระหว่างหน่วยงานรับโอนจากหน่วยงานอ่ืน           41,599,919.00 

รวม          46,375,776.66 
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รูปท่ี 3 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง คงเหลือ 
1. เงินเดือนพนักงาน              8,944,080.00           8,944,080.00                     -  
2. ค่าจ้างประจํา                339,540.00             339,540.00                     -  
3. ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                101,200.00             101,200.00                     -  
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                              -                            -                     -  
5. เงินอุดหนุน                              -                            -                     -  

รวม              9,384,820.00           9,384,820.00                     -  
 
ตารางท่ี 13  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  9,283,620.00                   -  9,283,620.00 
2. ค่าจ้างช่ัวคราวและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    -     3,504,464.97  3,504,464.97 
3. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค     101,200.00    4,724,805.61  4,826,005.61 
4. ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                    -     2,093,380.00  2,093,380.00 
5. ค่าเส่ือมราคาและตัดจําหน่าย                   -      1,040,181.83  1,040,181.83 
6. เงินอุดหนุน                    -    38,125,895.00  38,125,895.00 
7. ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                   -     1,016,760.00  1,016,760.00 
8. เงินสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  
(กองทุนรวม5%และสาธารณูปโภค5%) 

                   -        965,193.74  965,193.74 

รวม 9,384,820.00  51,470,681.15  60,855,501.15 
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รูปท่ี 4 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ 

 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จํานวนท้ังสิ้น 
241 หลักสูตร หลักสูตรเหล่าน้ีจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและความก้าวหน้า
ในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์และงานวิจัย 
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน ซ่ึงหลักสูตรสามารถจําแนกตามระดับการศึกษาได้ดังน้ี   

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  เป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จํานวน 1 หลักสูตร 

2. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/หรือ
การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 135 หลักสูตร 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จํานวน 17 หลักสตูร 

4. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
วิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรช้ันสูง จํานวน 88 หลักสูตร 

นอกจากน้ียังจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังรายละเอ ียดในตารางที ่ 14 และจําแนกตามคณะดัง
รายละเอียดในตารางที่ 15 หลักสูตรเหล่าน้ีจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและ
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ความก้าวหน้าในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์
และงานวิจัยตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน สามารถจําแนกได้เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา มีจํานวนท้ังสิ้น 241 
หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 135 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 88 หลักสูตร และในปี 2562 มีหลักสูตร
นานาชาติ 38 หลักสูตร   
 
ตารางท่ี 14 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ลําดับ กลุ่มสาขาวิชา 
ระดับของหลักสูตร 

รวมทั้งส้ิน
ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก 

1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 52 - 39 91 
2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 54 17 29 101 
3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 29 - 20 49

รวม 1 135 17 88 241
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ตารางท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร แผนการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  

ท่ี คณะ 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชา 

หลั
กสู
ตร 

รวม 
(1) 

ระ
บบ 

รวม 
(A) 

หลักสูตร 

รวม 
(2) 

ระบบ 

รวม 
(B) 

แผนการศึกษา 

รวม
แผน 

หลัก
สูตร 

รว
ม 
(3) 
 

ระบ
บ 

รว
ม 

(C) 

หลักสูตร 

รว
ม 
(4) 

ระบบ 

รวม 
(D) 

แผนการศึกษา 

รวม
แผน 

สุขภาพ 

เทคโน 

มนุษย์ฯ 

รวม 

ไทย ปก
ต ิ

ไทย inter ปกติ ค.
พิเศษ 

ก1 ก2 ข ไทย ปก
ติ 

 
ไทย int

er 
ปกติ ค.

พิเศษ 
1.1 1.2 2.1 2.2 

1 วิทยาศาสตร ์   0   0 15 3 18 16 6 22 12 18 6 36   0   0 8 5 13 13   13 12 5 11 12 40   31   31 

2 เกษตรศาสตร ์   0   0 10 1 11 11 1 12 11 11 2 24   0   0 8 1 9 9   9 9 9 9 9 36   20   20 

3 วิศวกรรมศาสตร ์   0   0 12   12 12 11 23 12 12   24   0   0 10   10 10 8 18 10 10 10 10 40   22   22 

4 เทคโนโลย ี   0   0 3 2 5 5   5 5 5 2 12   0   0 3   3 3   3 3 3 3 3 12   8   8 

5 สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

  0   0 4   4 2 3 5 4 4 4 12   0   0 2   2 2 1 3 2   2   4   6   6 

6 วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ฯ 

  0   0   2 2 2   2 2 2   4   0   0   2 2 2   2 2 2 2 2 8   4   4 

7 วิทยาลัยนานาชาติ   0   0   1 1 1   1   1   1   0   0     0     0         0     1 1 
8 พยาบาลศาสตร ์   0   0 8 1 9 9 7 16 1 9 7 17   0   0 1   1 1   1 1   1 1 3 10     10 
9 แพทยศาสตร ์   0   0 11 4 15 15   15 7 15 1 23 14 14 14 14 9 5 14 14   14 14 1 14 14 43 43     43 
10 เทคนิคการแพทย ์   0   0 4   4 3 2 5 4 4 2 10   0   0 3 1 4 4   4 4 4 2 2 12 8     8 
11 สาธารณสุขศาสตร ์   0   0 8 1 9 8 7 15 8 9   17   0   0 1 2 3 3   3 3   3   6 12     12 
12 ทันตแพทยศาสตร ์   0   0 3 1 4 3 1 4   4   4 2 2 2 2 1   1 1   1 1 1 1 1 4 7     7 
13 เภสัชศาสตร ์   0   0 8   8 6 2 8 8 8 4 20 1 1 1 1 2   2 2   2 2 2 2 2 8 11     11 
14 สัตวแพทยศาสตร ์ 1 1 1 1 2 1 3 3 2 5 3 3   6   0   0 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 8 6     6 
15 ศึกษาศาสตร ์   0   0 7   7 7 7 14   7 1 8   0   0 7   7 7 5 12 2   7 2 11     14 14 
16 มนุษยศาสตร์ฯ   0   0 7   7 5 3 8 3 7 3 13   0   0 6 1 7 6 2 8 6   7   13     14 14 
17 ศิลปกรรมศาสตร ์   0   0 3   3 3 3 6   3   3   0   0 2   2 2 2 4 1   2   3     5 5 
18 บัณฑิตวิทยาลัย   0   0 3 1 4 4 2 6 4 4 4 12   0   0 2   2 2 1 3 2 2 2 2 8 4   2 6 
19 วิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

  0   0 1   1 1 1 2   1 1 2   0   0     0     0         0     1 1 

20 บรหิารธุรกจิ   0   0 1   1 1 1 2 1 1 1 3   0   0     0     0         0     1 1 

21 ศิลปศาสตร ์   0   0 1   1 1 1 2   1   1   0   0     0     0         0     1 1 

22 สังคมศาสตร์ฯ   0   0 2   2 2   2 2 2 2 6   0   0     0     0         0     2 2 

23 บรหิารธุรกจิและ
การบญัชี 

  0   0 2   2   2 2   2 2 4   0   0 3   3 2 2 4 1 1 3   5     5 5 

24 เศรษฐศาสตร ์   0   0   1 1   1 1   1 1 2   0   0     0     0         0     1 1 

25 วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถ่ิน 

  0   0 1   1   1 1 1 1 1 3   0   0   1 1 1   1 1 1 1 1 4     2 2 

รวม 1 1 1 1 116 19 135 120 64 184 88 135 44 267 17 17 17 17 69 19 88 86 22 108 78 43 84 63 268 101 91 49 241 

 



        

 

 รายงานประจ าปี  2562   32 
 

ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา  
  

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร ์

ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี  2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต ์ 2554 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   

7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์ 2546 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีส าหรับครู 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2     

13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2554 ปรับปรุง 2559 1/60 2563 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา 2554 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาส าหรับคร ู 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   

16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     นิติวิทยาศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร ์

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกต ิ   1.1   2.1 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1     2.2 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1 1.2 2.1 2.2 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกต ิ   1.1   2.1 2.2 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1   2.1 2.2 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์ 2555 ปรับปรุง 2560 2/60 2564 นานาชาต ิ ปกต ิ   1.1       
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1 1.2 2.1 2.2 
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1 1.2 2.1 2.2 
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2553 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกต ิ       2.1 2.2 
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1   2.1 2.2 
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 ปรับปรุง 2560 2/60 2564 นานาชาต ิ ปกต ิ   1.1   2.1 2.2 
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 
2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   1.1 1.2 2.1 2.2 

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกต ิ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะเกษตรศาสตร ์

ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร ่ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   ก1 ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกต ิ   ก1 ก2     

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   ก1 ก2     

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   ก1 ก2     

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกต ิ   ก1 ก2     

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกต ิ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะเกษตรศาสตร ์
ปริญญาโท 

7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
ปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร ่ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2     
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2     

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2560 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   1.1    2.1   

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การประมง 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริญญาโท 

1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

3 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

5 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
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ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ปริญญาโท 

6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
9 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุและการผลิต 2559 ใหม่ 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
12 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน 2559 ใหม่ 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย ์ 2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะศึกษาศาสตร ์
ปริญญาโท 

1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรกึษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา 2554 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
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ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 
ปี 

ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์
ปริญญาโท 

3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

ปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1   
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1 2.2 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาพหวุัฒนธรรม 2561 ใหม่ 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   
คณะพยาบาลศาสตร ์

ปริญญาโท 
1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ ่ 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   
2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   
3 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   
4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
5 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   
6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   
7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   
8 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกต ิ ค.พิเศษ   ก2 ข   



        

 

 รายงานประจ าปี  2562   37 
 

ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะพยาบาลศาสตร ์
ปริญญาโท 

9 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   2556 ปรับปรุง 2561 1/62 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     
ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล 2542 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 
คณะแพทยศาสตร ์

ปริญญาโท 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2     
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2     
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชวีวิทยาโมเลกุล 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชวีวิทยาโมเลกุล 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2     
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2     
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีเทคนิค 2559 ใหม่ 2559 1/60 2563 ภาษาไทย ปกติ     ก2     
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา  2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา 2562 ใหม่ 2562 1/60 2566 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

ป.บัณฑิตชั้นสูง 
1 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ พยาธิวิทยากายวิภาค 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

2 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ โสต ศอ นาสกิวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           



        

 

 รายงานประจ าปี  2562   38 
 

ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะแพทยศาสตร ์
ป.บัณฑิตชั้นสูง 

3 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ วิสัญญีวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
4 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ รังสีวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
5 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ครอบครัว 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
6 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ กุมารเวชศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
7 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
8 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ศัลยศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
9 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
10 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จิตเวชศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
11 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จักษุวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
12 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ออร์โธปิดกิส ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
13 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ อายุรศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
14 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

ปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชวีวิทยาโมเลกุล 2560 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา 2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชวีวิทยาโมเลกุล 2560 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะแพทยศาสตร ์

ปริญญาเอก 

11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก 2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา 2562 ใหม่ 2562 1/60 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

ปริญญาโท 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/59 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
2 สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ 2537 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก 2555 ปรับปรุง 2561 2/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2556 ปรับปรุง 2562 1/56 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ลุ่มน้ าโขงศึกษา 2554 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2     
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2558 ใหม่ 2558 2/58 2562 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561   2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ 1.1   2.1   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1       

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก 2556 ปรับปรุง 2561 2/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 2557 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย 2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ       2.1   
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะเทคนิคการแพทย ์

ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2540 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบ าบัด 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2     

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2     

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ 2554 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ปริญญาโท 

1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 2560 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ 2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

3 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

4 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2560 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

5 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข 2560 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2     

6 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 2560 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

7 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

8 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต    2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 2558 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ปริญญาเอก 

1 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   
2 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต    2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและชวีสถิติ  2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   
คณะทันตแพทยศาสตร ์

ปริญญาโท 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน 2537 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์  2554 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมผู้สูงอายุ 2561 ใหม่ 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

ป.บัณฑิตชั้นสูง 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมส าหรับเด็ก 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ           

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ช่องปาก 2555 ปรับปรุง 2561 1/56 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะเภสัชศาสตร ์
ปริญญาโท 

1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

2 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร ์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

3 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเภสัชกรรม 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ 

2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะเภสัชศาสตร ์

ปริญญาโท 

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 2553 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   

7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมแผนไทย 2558 ปรับปรุง 2562 1/58 2566 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

ป.บัณฑิตชั้นสูง 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เภสัชบ าบัด 2561 ใหม่ 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ           

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

คณะเทคโนโลยี 

ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรม ความปลอดภยัและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร 

2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2 ข   

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 2557 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี 2551 ปรับปรุง 2557 1/57 2561 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ป.บัณฑิต 

1 ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สัตว์เล้ียง 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           
ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสุข 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ปริญญาโท 
1 การวางแผนภาคและเมือง

มหาบัณฑิต 
  2554 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

2 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาคาร 2555 ปรับปรุง 2561 1/56 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

3 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

4 การออกแบบมหาบัณฑิต การออกแบบ 2558 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง 2557 ปรับปรุง 2562 1/57 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1   2.1   

คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

ปริญญาโท 

1 บัญชีมหาบัณฑิต   2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   

2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   2562 ปรับปรุง 2562 2/62 2566 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี
ปริญญาเอก 

1 บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต   2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย   ค.พิเศษ     2.1   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการท่องเท่ียว ไมซ์ และ

บริการ 
2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ   1.1 2.2 2.1   
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ปริญญาโท 
1 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 2556 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
2 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  ดุริยางคศิลป์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/57 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
3 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ 2558 ใหม่ 2558 1/58 2562 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

ปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 2556 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1   2.1   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/57 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ     2.1   
คณะเศรษฐศาสตร ์

ปริญญาโท 
1 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ   ค.พิเศษ   ก2 ข   
บัณฑิตวิทยาลยั 

ปริญญาโท 

1 การจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต  

การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2 ข   

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2     

4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม 

2556 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 
วิทยาลยับัณฑติศึกษาการจดัการ 

ปริญญาโท 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   2556 ปรับปรุง 2561   2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 

ปริญญาโท 
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   2555 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

ปริญญาเอก 
1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารกจิการสาธารณะ  2553 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   

วิทยาลยันานาชาต ิ

ปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพและการจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

2561 ใหม่ 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกตแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท 

1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 2556 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพประยุกต์ 2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญาเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์  2556 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

2 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพประยุกต ์ 2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
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ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวชิา ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ประเภท ฉบับ
ล่าสุด 

ปีที่เปดิ
สอน  

ครบ 5 ป ี ประภท 
หลักสูตร 

การจัดการศึกษา แผนการศึกษา 

ปกต ิ ค.พิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจ 

ปริญญาโท 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 2558 ปรับปรุง 2561   2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

คณะศิลปศาสตร ์

ปริญญาโท 

1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 ใหม่ 2560 2/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

คณะสังคมศาสตรบ์ูรณาการ 

ปริญญาโท 

1 นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ 2561 ใหม่ 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   

2 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ 2561 ใหม่ 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2 ข   
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อาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 
 ในปี 2562 มีจํานวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาท้ังหมด จํานวน 1,752 คน สามารถจําแนกอาจารย์
บัณฑิตศึกษาตามวุฒิการศึกษา ได้ดังน้ี ปริญญาเอก 1,100 คน เทียบเท่าปริญญาเอก 355 คน ปริญญาโท 289 คน และ
ปริญญาตรี 8 คน คณาจารย์เหล่าน้ีมีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีมีหน้าท่ีสอนและดูแลนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ดังรายละเอียด
ในรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 6 และตารางที่ 17 

  
รูปท่ี 5   จํานวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

  
รูปท่ี 6   จํานวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา
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ตารางท่ี 17  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2562 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ 
ป.ตรี รวม ป.โท รวม เทียบเท่า ป.เอก รวม ป.เอก รวม 

รวมท้ังสิ้น 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1     1 60 31 10 101           68 88 38 3 197 299 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1     1 13 10 3 26           21 28 14 2 65 92 
คณะศึกษาศาสตร ์         7 10 4 21           18 19 13   50 71 
คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี         12 3   15           10 16 5   31 46 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์         5 6   11           7 11 3   21 32 
คณะบริหารธรุกิจ         12     12           5 5     10 22 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ         11 1   12           2 5 2   9 21 
คณะเศรษฐศาสตร ์           1 3 4           5 4 1 1 11 15 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี         49 40 13 102           126 228 114 25 493 595 
คณะวิทยาศาสตร ์         8 12 1 21           52 95 41 10 198 219 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์         7 8 7 22           24 59 32 6 121 143 
คณะเกษตรศาสตร ์         6 3 2 11           13 33 26 7 79 90 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์         14 9 1 24           7 14 4   25 49 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกตฯ์         11 2   13           21 13 1   35 48 
คณะเทคโนโลย ี         3 6 2 11           9 14 10 2 35 46 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   4 3 7 17 45 24 86 139 87 101 28 355 76 164 146 24 410 858 
คณะแพทยศาสตร ์     1 1 1 10 3 14 136 74 94 28 332 19 36 33 14 102 449 
คณะพยาบาลศาสตร ์         4 8 3 15           14 29 17 2 62 77 
คณะทันตแพทยศาสตร ์         7 5 2 14 3 13 7   23 9 14 12 2 37 74 
คณะเภสัชศาสตร ์         1 1 3 5           10 26 27 3 66 71 
คณะเทคนิคการแพทย ์         1 6 4 11           11 20 26 2 59 70 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์   4 2 6   10 4 14           7 27 15   49 69 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์         3 5 5 13           6 12 16 1 35 48 

รวมท้ังหมด 1 4 3 8 126 116 47 289 139 87 101 28 355 270 480 298 52 1,100 1,752 

ข้อมูล ณ วันที ่12 ธันวาคม 2562 
 



         รายงานประจําปี 2562   49 

 

การรับเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษา  
 
 การรับเข้าศึกษา  

1. วิธีการรับเข้า  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการรับเข้า 3 วิธี คือ 
1.1  การรับเข้าในระบบปกติ เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในภาคต้น และภาคปลาย ตามประกาศ

การรับสมัครสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษาน้ัน ๆ ตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงการรับเข้าโดยระบบ
ปกติน้ี จะดําเนินการโดยผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในระบบสมัครออนไลน์ พร้อมกับอัพโหลดไฟล์เอกสาร
ประกอบการสมัครลงในระบบ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบรายช่ือผู้สมัครในเว็บไซด์ และต้องผ่านการสอบคัดเลือก/
การคัดเลือกในวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ผู้สอบผ่านหรือผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ  

1.2 การรับเข้ากรณีพิเศษ  เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซ่ึงมิได้ดําเนินการตามประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาน้ัน ๆ การรับเข้าวิธีน้ีเปิดช่องไว้สําหรับ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือโครงการความร่วมมือ ท่ีมี
จํานวนเงินทุนเพียงพอสําหรับการศึกษาและทําวิจัยตลอดหลักสูตร ท้ังน้ี ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครที่หลักสูตรน้ัน ๆ 
หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และคณะกรรมการประจําคณะ 

1.3 การรับเข้าตลอดปี  เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซ่ึงมิได้ดําเนินการตามประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาน้ัน ๆ เป็นการรับสมัครนักศึกษา
เพ่ิมเติมจากการรับในระบบปกติ ท้ังน้ี ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครท่ีหลักสูตรน้ัน ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า พร้อม
หนังสือตอบรับของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีผู้สมัครประสงค์
จะเข้าศึกษา คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามท่ีสาขาวิชากําหนด และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 

2. จํานวนรับเข้าศึกษา การกําหนดจํานวนประกาศรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ทําเรื่องสํารวจ
จํานวนท่ีต้องการประกาศรับของแต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะ และได้จัดทําโปรแกรมการคํานวณศักยภาพ สัดส่วน
ของอาจารย์ต่อนักศึกษาของแต่ละสาขา โดยศักยภาพของสาขาวิชาให้เป็นไปตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วส่งไปยังคณะต่าง ๆ เพ่ือให้คณะได้ใช้เป็นแนวทางสําหรับการพิจารณาจํานวน
รับในแต่ละภาคการศึกษา 
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ตารางท่ี 18  สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวนประกาศรับ จํานวนผู้สมัคร จํานวนรับจริง อัตราการแข่งขัน อัตราการเข้าศึกษา 
ป.บัณฑิต 0 0 0 N/A N/A 
ปริญญาโท 3,141 1,121 848 0.36 0.27 
ป.บัณฑิตช้ันสูง 162 202 156 1.25 0.96 
ปริญญาเอก  1,056 302 236 0.29 0.22 

รวม 4,359 1,625 1,240 0.37 0.28 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7  จํานวนประกาศรับ จํานวนผู้สมัคร และจํานวนรับจริง  ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 
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ตารางท่ี 19  จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 
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1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 N/A N/A 1,425 271 249 0.19 0.17 0 0 0 NA N/A 638 102 98 0.16 0.15 

2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 N/A N/A 867 323 250 0.37 0.29 162 202 156 1.25 0.96 249 81 61 0.33 0.24 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 849 527 349 0.62 0.41 0 0 0 NA N/A 169 119 77 0.70 0.46 

รวม 0 0 0 N/A N/A 3,141 1,121 848 0.36 0.27 162 202 156 1.25 0.96 1,056 302 236 0.29 0.22 
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ตารางท่ี 20  จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

คณะ 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก  
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1. วิทยาศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 474 91 85 0.19 0.18 0 0 0 N/A N/A 249 50 48 0.20 0.19 
2. เกษตรศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 173 47 41 0.27 0.24 0 0 0 N/A N/A 86 4 3 0.05 0.03 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 540 97 89 0.18 0.16 0 0 0 N/A N/A 216 38 37 0.18 0.17 
4. ศึกษาศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 213 295 159 60.00 0.75 0 0 0 N/A N/A 67 50 37 0.75 0.55 
5. พยาบาลศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 97 92 60 0.95 0.62 0 0 0 N/A N/A 10 9 5 0.9 0.5 
6. แพทยศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 140 40 36 0.29 0.26 146 146 146 1 1 102 33 30 0.32 0.29 
7. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 83 43 31 0.52 0.37 0 0 0 N/A N/A 51 21 15 0.41 0.29 
8. เทคนิคการแพทย์  0 0 0 N/A N/A 119 16 16 0.13 0.13 0 0 0 N/A N/A 40 5 1 0.125 0.025 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 N/A N/A 52 7 5 0.13 0.10 0 0 0 N/A N/A 30 7 6 0.23 0.20 
10. สาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 231 102 97 0.44 0.42 0 0 0 N/A N/A 40 16 12 0.4 0.3 
11. ทันตแพทยศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 38 37 14 0.97 0.37 11 56 10 5.09 0.91 5 0 0 0 0 
12. เภสัชศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 160 25 20 0.16 0.13 5 0 0 0 0 12 6 3 0.5 0.25 
13. เทคโนโลยี 0 0 0 N/A N/A 51 16 16 0.31 0.31 0 0 0 N/A N/A 18 4 4 0.22 0.22 
14. สัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 30 4 2 0.13 0.07 0 0 0 N/A N/A 10 5 4 0.5 0.4 
15. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 113 18 17 0.16 0.15 0 0 0 N/A N/A 30 3 3 0.1 0.1 
16. บริหารธุรกิจและการบัญช ี 0 0 0 N/A N/A 138 78 65 0.57 0.47 0 0 0 N/A N/A 20 30 12 1.5 0.6 
17. ศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 29 23 16 0.79 0.55 0 0 0 N/A N/A 31 18 13 0.58 0.42 
18. วิทยาลยัปกครองท้องถิ่น 0 0 0 N/A N/A 220 51 47 0.23 0.21 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
19. วิทยาลยันานาชาต ิ 0 0 0 N/A N/A 30 0 0 0.00 0.00 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
20. เศรษฐศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 30 4 4 0.13 0.13 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
20. บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 69 4 3 0.06 0.04 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
22. วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 44 2 1 0.05 0.02 0 0 0 N/A N/A 39 3 3 0.08 0.08 
23. ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 15 16 16 1.07 1.07 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
24. สังคมศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 52 13 8 0.25 0.15 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 

รวม 0 0 0 N/A N/A 3,141 1,121 848 0.36 0.27 162 202 156 1.25 0.96 1,056 302 236 0.29 0.22 
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 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 5,357 คน และในจํานวนน้ี
รวมถึงจํานวนนักศึกษาท่ีสังกัดวิทยาลัยท่ีเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถ่ิน วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซ่ึงวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการจะรับผิดชอบ
ดําเนินการรับเข้าศึกษาและจัดการเรียนการสอนเอง แต่อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดการศึกษาและการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดในรูปท่ี 8 ถึงรูปท่ี 9 และตารางที่ 21 
 

  
รูปท่ี 8  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 

  
รูปท่ี 9  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา
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ข้อมูล ณ วันที ่26 กันยายน 2562 

ตารางท่ี 21 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

กลุ่มสาขา/คณะ ป.โท 
  
  

รวม ป.ชั้นสูง รวม ป.เอก 
  
  
  

รวม รวมทั้งหมด 
ก 1 ก 2 ข ปกต ิ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 15 848 820 1,683 - - 68 - 449 1 518 2,201 
คณะศึกษาศาสตร์ - 463 8 471 - - 5 - 171 - 176 647 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ - 26 580 606 - - - - - - - 606 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 125 1 128 - - 54 - 85 1 140 268 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ - 61 - 61 - - 8 - 142 - 150 211 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี - 57 72 129 - - 1 - 47 - 48 177 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 6 62 87 155 - - - - 4 - 4 159 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 4 26 37 - - - - - - - 37 
คณะเศรษฐศาสตร์ - 13 23 36 - - - - - - - 36 
คณะศิลปศาสตร์ - 25 - 25 - - - - - - - 25 
คณะบริหารธุรกิจ - 12 10 22 - - - - - - - 22 
บัณฑิตวิทยาลัย -   13 13 - - - - - - - 13 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 681 67 835 - - 390 11 149 80 630 1,465 
คณะวิทยาศาสตร์ 4 207 40 251 - - 159 - 78 47 284 535 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 223 5 270 - - 170 6 3 2 181 451 
คณะเกษตรศาสตร์ 13 136 21 170 - - 37 - 47 28 112 282 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 61 1 75 - - 3 - 14 - 17 92 
คณะเทคโนโลยี 11 45 - 56 - - 12 5 7 3 27 83 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 4 4 - 8 - - 9 - - - 9 17 
วิทยาลยันานาชาต ิ - 5 - 5 - -   - - - - 5 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 81 829 11 921 303 303 217 15 176 59 467 1,691 
คณะแพทยศาสตร์ 5 107 - 112 293 293 60 - 51 35 146 551 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 220 - 226 - - 34 - 74 - 108 334 
คณะพยาบาลศาสตร์ - 255 - 255 - - 6 - 25 - 31 286 
คณะเภสัชศาสตร์ 39 94 3 136 - - 15 7 7 3 32 168 
คณะเทคนิคการแพทย์ 14 49 8 71 - - 44 5 1 3 53 124 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 24 - 26 - - 32 1 16 15 64 90 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 67 - 68 10 10 2 1 1 1 5 83 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
14 13 - 27 - - 24 1 1 2 28 55 

  รวมทั้งหมด 183 2,358 898 3,439 303 303 675 26 774 140 1,615 5,357 
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 ผู้สําเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมท้ังสิ้น 

1,633 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาเอก จํานวน 260 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวน 149 คน ปริญญาโท 
จํานวน 1,220 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 4 คน ดังรายละเอียดในรูปท่ี 10 ถึงรูปท่ี 11 และตารางท่ี 22 

 
รูปท่ี 10 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 
 

 
รูปท่ี 11  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา
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ข้อมูล ณ วันที ่1 สิงหาคม 2562 

ตารางท่ี 22 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2561 

คณะ 

ป.โท 

รวม 

ป.เอก 

รวม 
ป. 

บัณฑิต 
ป.

ชั้นสูง 

กลุ่ม  หลักสูตร 

รวม 
ก(1) ใหม่   

ก 1 
ก(2) ใหม่   

ก 2 
ข 1(2) 

ใหม่ 
1.1 

2(2)  
ใหม่  
2.1 

2(1) 
ใหม่ 2.2 

1(1) 
ใหม่  
1.2 

สุขภาพ เทคโนฯ มนุษยฯ ไทย นานาชาต ิ อังกฤษ 

เกษตรศาสตร ์ 4 55 15 74 4 14 1 - 19 - - - 93 - 87 6 - 93 

ทันตแพทยศาสตร ์ 1 26 - 27 - - 1 - 1 - 9 37 - - 27 10 - 37 

เทคนิคการแพทย์ 2 22 - 24 14 - - 1 15 - - 39 - - 37 2 - 39 

เทคโนโลยี - 17 - 17 2 3 1 - 6 - - - 23 - 22 1 - 23 

บริหารธุรกิจ  - 9 1 10 - - - - - - - - - 10 10 - - 10 

บริหารธุรกิจและการบัญช ี - 6 21 27 - 4 - - 4 - - - - 31 31 - - 31 

พยาบาลศาสตร์ - 54 4 58 - 10 - 1 11 - - 69 - - 63 6 - 69 

แพทยศาสตร ์ - 29 6 35 7 15 4 - 26 - 140 201 - - 197 4 - 201 

เภสัชศาสตร ์ 11 34 3 48 2 - - 2 4 4 - 56 - - 56 - - 56 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 56 5 63 4 11 - - 15 - - - - 78 78 - - 78 

วิทยาศาสตร ์ 1 97 17 115 25 17 5 - 47 - - - 162 - 158 1 3 162 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ  - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 

วิศวกรรมศาสตร ์ 13 72 4 89 21 1 - - 22 - - - 111 - 111 - - 111 

ศิลปกรรมศาสตร ์ - 15 - 15 - 17 - - 17 - - - - 32 32 - - 32 

ศึกษาศาสตร ์ - 156 7 163 - 32 - - 32 - - - - 195 195 - - 195 

เศรษฐศาสตร ์ - 5 7 12 - - - - - - - - - 12 12 - - 12 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 16 2 19 - 5 - - 5 - - - - 24 24 - - 24 

สัตวแพทยศาสตร ์ 6 1 - 7 3 - - - 3 - - 10 - - 8 2 - 10 

สาธารณสขุศาสตร ์ 2 118 - 120 4 19 - - 23 - - 143 - - 118 25 - 143 

บัณฑิตวิทยาลัย 4 8 6 18 3 5 - - 8 - - 15 - 7 16 6 - 26 

วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ - 11 47 58 1 - - - 1 - - - - 63 62 1 - 59 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 2 219 221 - - - - - - - - - 221 221 - - 221 

ยอดรวม 
   

47 809 364 1,220 91 153 12 4 260 4 149 570 390 673 1,565 65 3 1,633 
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 
 

 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้
ความสําคัญและดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ดังกิจกรรมต่อไปน้ี 
 

 ทุนการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการทําวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการนําเสนอผลงานวิจัยและการลดภาระงานสอนของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และเป็นการสนับสนุนเพ่ือเป็น
การดึงนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงทุนการศึกษามีท้ังหมด 5 ประเภท ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 23 
 
ตารางท่ี  23   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยท่ีบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เง่ือนไขท่ีสําคัญของทุน ระยะเวลารับสมัคร จํานวนทุน 
จํานวนเงินทุนท่ีจัดสรร 

(บาท)
1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
เง่ือนไขการสมัคร 
1) ผลงานท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์บทความฉบับเต็มใน
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) และเป็นผลงานท่ีใช้ประกอบ
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาได้   
2) ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท 
สามารถสมัครขอรับทุนได้ 1 ครั้ง 
วงเงินทุนท่ีจัดสรร 
 1) นําเสนอในระดับชาติ ในประเทศ  
Oral วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 2,500  บาท 
2) นําเสนอในระดับนานาชาติ ในประเทศ  
Oral วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 8,000  บาท 
3) นําเสนอในระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ 
Oral วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท 

 
พิจารณาทุนปีละ 3 รอบ คือ 
รอบท่ี 1 : นําเสนอระหว่าง  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2562 
ย่ืนใบสมัครภายใน 
วันท่ี 5 - 12 กันยายน 2561 
รอบท่ี 2 : นําเสนอระหว่าง 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง  
วันท่ี 31 พฤษภาคม  2562 
ย่ืนใบสมัครภายใน  
วันท่ี 7 - 14 มกราคม 2562 
รอบท่ี 3 :นําเสนอระหว่าง 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2562 
ย่ืนใบสมัครภายใน  
วันท่ี 6 - 13 พฤษภาคม 2562 

 
ปริญญาโท  151 คน 
ปริญญาเอก 49 คน 
รวม 200 คน 
 

 
ปริญญาโท    
2,253,200 บาท 
ปริญญาเอก  
915,000 บาท 
รวมเป็น 
3,168,200 บาท 
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ตารางท่ี  23   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยท่ีบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

เงื่อนไขท่ีสําคัญของทุน ระยะเวลารับสมัคร จํานวนทุน 
จํานวนเงินทุนท่ีจัดสรร 

(บาท)
1.1 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Grad Research ร่วมกับ 
ทคบร. และ สคบท. 
เง่ือนไขการสมัคร 
1) ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในขณะท่ีย่ืนขอรับทุน 
2) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อย
แล้ว  
3) นักศึกษาต้องเป็นช่ือแรกในผลงาน และ
ปรากฏช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นเจ้าของผลงาน
ร่วมด้วย  
ค่าใช้จ่ายท่ีสนับสนุน ดังน้ี 
  1) ค่าลงทะเบียน  
  2) ค่าท่ีพัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดท่ีพักให้) 
  3) ค่าเดินทาง (เดินทางร่วมกัน) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
กําหนดระยะเวลาในการจัดการ
ประชุม ปีละ 4 ครั้ง  

 
ปริญญาโท  10 คน 

 
รวมเป็น 54,180 บาท 

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
เง่ือนไขการสมัคร 
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีกําลัง
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรท่ีทําวิทยานิพนธ์  
2) เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติเค้าโครง
เรียบร้อยแล้ว 
3) มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาวิจัย จาก
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์  
4) บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยก
ตามกลุ่มประเทศ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่ท้ังน้ี
ต้องไม่เกินอัตรา (บาท) ต่อไปน้ี  
วงเงินทุนท่ีจัดสรร ตามกลุ่มประเทศ 
1. ทวีปเอเชีย นอกจาก 2 และ 3 วงเงินไม่เกิน 
30,000 บาท 
 

 
พิจารณาทุนปีละ 2 รอบคือ  
รอบท่ี 1 : ระยะเวลาทํา
กิจกรรม  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2562 
ย่ืนใบสมัครภายใน 
วันท่ี 7 - 14 กันยายน 2561 
รอบท่ี 2 : ระยะเวลาทํา
กิจกรรม 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 
วันท่ี 31 พฤษภาคม  2562 
ย่ืนใบสมัครภายใน  
วันท่ี 7 - 15 มกราคม 2562 
 

 
ปริญญาโท  
6 คน 
ปริญญาเอก 19 คน 
รวม  25 คน 

 

 
ปริญญาโท 
350,000 บาท 
ปริญญาเอก  
1,205,000 บาท 
รวมเป็น 
1,555,000 บาท 
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ตารางท่ี  23   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยท่ีบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

เงื่อนไขท่ีสําคัญของทุน ระยะเวลารับสมัคร จํานวนทุน 
จํานวนเงินทุนท่ีจัดสรร 

(บาท)
วงเงินทุนท่ีจัดสรร ตามกลุ่มประเทศ 
2. อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท 
3. จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
4. ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป
ตะวันออก วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท 
5. ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
วงเงินไม่เกิน 70,000 บาท 
6. ประเทศอื่น ๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณา 

รอบท่ี 3 : ระยะเวลาทํา
กิจกรรม 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2562 
ย่ืนใบสมัครภายใน  
วันท่ี 6 - 14 พฤษภาคม 2562 

  

3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
เง่ือนไขการสมัคร 
1) คณะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ย่ืนโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือน
พฤษภาคม  
2) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต ท่ีลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา 
3) ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง 
แต่ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ 
จํานวนเงินทุนท่ีอนุมัติ   
ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 
เดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน 

 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ภาคต้นและภาคปลาย  
 

 
ปริญญาโท  78 คน 
ปริญญาเอก 36 คน 
รวม 114 คน 
 

 
รวมเป็นเงิน ท้ังส้ิน 
4,560,000บาท 
 

4. ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและ
ทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบปกติและแบบร่วมทุน 
เง่ือนไขการสมัคร 
1) คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิ
ขอรับทุน  
2) คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน  
  - กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
  - กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

 
ประมาณเดือน มกราคม  

 
แบบปกติ  
ปริญญาโท  
15 คน 
ปริญญาเอก 15 คน 
รวม 30 คน 
 

 
แบบปกติ 
ปริญญาโท 
4,500,000 บาท 
ปริญญาเอก  
9,000,000 บาท 
รวมเป็น 
13,500,000 บาท
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ตารางท่ี  23   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยท่ีบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

เงื่อนไขท่ีสําคัญของทุน ระยะเวลารับสมัคร จํานวนทุน 
จํานวนเงินทุนท่ีจัดสรร 

(บาท)
3) ทุนท่ีให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา  
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1) ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 
บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
2) ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 
บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 

 แบบร่วมทุน
ปริญญาโท  
10 คน 
ปริญญาเอก  
10 คน 
รวม 20 คน 

แบบร่วมทุนปริญญาโท 
1,500,000 บาท 
ปริญญาเอก  
3,000,000 บาท 
รวมเป็น 
4,500,000 บาท 

5. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 
เง่ือนไขการสมัคร 
1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 
1.2 มีผลการวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐาน     
Scopus หรือ ISI หรือได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสม่ําเสมอ ย้อนหลัง 5 
ปี ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับโครงการวิจัยสําหรับการฝึกอบรมหลัง
ปริญญาเอกน้ี 
1.3 มีแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมเฉพาะราย 
1.4 กรณี คุณ สมบั ติ ท่ี ป รึกษ าโครงการวิ จัย 
(Mentor) ไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน แล้ว
นําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

18 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 
2562 

รวม 23 คน รวมเป็น 7,595,000 บาท 

รวม 422 คน 34,932,380 
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 ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2562 จําแนกตามทุน 5 ประเภท 
ได้แก่ 1) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.1) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Grad 
Research ร่วมกับ ทคบรและ สคบท . 2) ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ 
ต่างประเทศ 3) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 4) ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเช่ียวชาญ 
แบบปกติและแบบร่วมทุน รวมท้ังสิ้น 422 ทุน เป็นจํานวนเงินทุนท้ังสิ้น 34,932,380 บาท ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 24 
 
ตารางท่ี  24 จํานวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจํานวนเงินทุน ในปี 2562 จําแนกตามระดับการศึกษาและประเภททุน 
 
ท่ี ช่ือทุนการศึกษา 

จํานวนทุน (คน) รวมจํานวน
ทุน (คน) 

รวมจํานวน
เงินทุน (บาท) โท เอก

1 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 151 49 200 3,168,200
1.1 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Grad Research 
ร่วมกับ ทคบร และ สคบท. 

10 - 10 54,180 

2 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ 
ต่างประเทศ 

6 19 25 1,125,000 

3 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน  78 36 114 4,560,000 
4 ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับ

นักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร
และทําวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเช่ียวชาญ   

    

- รูปแบบปกติ  15 15 30 13,500,000 
- รูปแบบร่วมทุน 10 10 20 4,500,000

5 ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral 
Training) 

- 23 23 7,595,000 

รวมทั้งส้ิน 270 152 422 34,932,380
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามประเภทของทุน  
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 ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามประภทของทุน  
 

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

ตารางท่ี 25  จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา 

 

กลุ่มสาขาวิชา 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

รวมจํานวน
ทุน (คน) 

รวมจํานวน
เงินทุน (บาท) จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 57 850,500 20 388,000 77 1,238,500 

ชาติ 5 14,000 1 2,000 6 16,000 
นานาชาติ 52 836,500 19 386,000 71 1,222,500 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 45 718,600 21 386,000 66 1,104,600
ชาติ 3 8,200 3 8,200
นานาชาติ 42 710,400 21 386,000 63 1,096,400

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 684,100 8 141,000 57 825,100 
ชาติ 9 39,600   9 39,600 
นานาชาติ 40 644,500 8 141,000 48 785,500 

รวมท้ังส้ิน 151 2,253,200 49 915,000 200 3,168,200 
 
 

  
รูปท่ี 12 จํานวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ 
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2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  
 
ตารางท่ี 26 จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 
 

คณะ 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

รวมจํานวน
ทุน (คน) 

รวมจํานวน
เงินทุน (บาท) จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
เกษตรศาสตร์ 3 180,000 2 140,000 5 320,000 
เทคโนโลยี - - 2 140,000 2 140,000 
แพทยศาสตร์ - - 3 200,000 3 200,000 
เภสัชศาสตร์ 1 60,000 2 120,000 3 180,000 
วิทยาศาสตร์ - - 7 440,000 7 440,000
วิศวกรรมศาสตร์ 2 110,000 3 165,000 5 275,000

รวมทั้งส้ิน 6 350,000 19 1,205,000 25 1,555,000 
 

3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
 

ตารางท่ี 27 จํานวนทุนและจํานวนเงินทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

 

กลุ่มสาขาวิชา 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

รวมจํานวนทุน 
(คน) 

รวมจํานวน
เงินทุน (บาท) จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
จํานวนทุน 

(คน) 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

27 1,080,000 10 400,000 37 1,480,000 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 30 1,200,000 11 440,000 41 1,640,000 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 21 840,000 15 600,000 36 1,440,000 

รวมทั้งส้ิน 78 3,120,000 36 1,440,000 114 4,560,000 
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รูปท่ี 13  จํานวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ 

  
4.  ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบปกติ  
 

  
รูปท่ี 14  ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ 
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5.  ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบร่วมทุน  
 

  
รูปท่ี 15  ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ 

 
6. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 
 

 
 

รูปท่ี 16  ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามคณะ 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และบุคคลภายนอก มีความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและจําเป็นต่อการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีจําเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมใน
ลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ในเรื่องท่ีมีความจําเป็นท่ีจะส่งเสริมความเข้าใจทักษะในด้านการวิจัย
ให้ดีย่ิงข้ึน โดยจัดอบรม 2 คร้ัง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรม
ภาคต้น ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน และภาคปลาย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี 
ท้ังหมด จํานวน 33 หลักสูตร มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังหมด 1,032 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 28 

 
ตารางท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร วิทยากร 
จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 
ระดับความพึงพอใจด้าน
เน้ือหาและประโยชน์

1 การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้า
โครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
(คณะแพทยศาสตร์) 

30 4.40 

2 การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed Method Research) 

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส  
(คณะศึกษาศาสตร์) 

30 4.30 

3 การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม 
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ภรณี  ศิริโชติ 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

49 4.42 

4 การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม 
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

รศ.ภรณี  ศิริโชติ 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

17 4.63 

5 Strategies for Academic Reading and 
Paraphrasing 

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

10 4.13 

6 การออกแบบสอบถาม (Questonnaire  Design) 1) รศ.ยุพา  ถาวรพิทักษ์  
2) ผศ.นิคม ถนอมเสียง 
(คณะสาธารณสุขศาสตร์) 

16 4.13 

7 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows (หลักสูตรข้ันพื้นฐาน) 

รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์  
 

15 4.81 

8 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows (หลักสูตรข้ันก้าวหน้า) 

รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์  
 

15 4.75 

9 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  LISREL 
และ M-Plus (หลักสูตรขึ้นพ้ืนฐาน) 

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
(คณะศึกษาศาสตร์)

16 4.58 
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ตารางท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร วิทยากร 
จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 
ระดับความพึงพอใจด้าน
เน้ือหาและประโยชน์

10 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  LISREL 
และ M-Plus 

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

22 4.19 

11 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing 
Qualitative Data) 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน์ 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

28 4.07 

12 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

25 3.82 

13 องค์ประกอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ นางรัตติยากร วิมลศิริ 44 4.19 

14 การนําเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ 
(Information Visualisation) 

ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

11 4.25 

15 การนําเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ 
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน  
(คณะแพทยศาสตร์)   

48 4.24 

16 การเขียนบทความวิจัย และการขอรับการตีพิมพ์
ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ดร.สุชีลา  
เตชะวงศ์เสถียร 
(คณะเกษตรศาสตร์) 

23 4.23 

17 วิธีการจัดการความเครียด (Coping with stress) รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ 
(คณะแพทยศาสตร์)

38 4.17 

18 การบริหารความคิดด้วย  Mind Mapping ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

22 3.82 

19 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สํานักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 4.26 

20 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับ Social 
Science and Behavioral Science Research

สํานักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

133 4.28 

21 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับ Biomedical 
Research 

สํานักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

62 4.26 

22 จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง สํานักงานจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

39 4.34 

23 การใช้โปรแกรม ATLAS Ti  ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)

28 4.48 
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ตารางท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมท่ีจัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร วิทยากร 
จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 
ระดับความพึงพอใจด้าน
เน้ือหาและประโยชน์

24  การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร นางจิราภรณ์  เหลืองไพลินทร์ 
(สํานักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา) 

13 4.26 

25  How to make safe from Plagiarism ผศ.ดร.ดารารัตน์ คําภูแสน 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)

12 4.13 

26  การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม 
Mendeley 

คุณทรรศนีย์  อินทร์ลํ้า 
สํานักหอสมุด

68 4.20 

27  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย
โปรแกรม Turnitin 

คุณกิตติยา  สุทธิประภา 
สํานักหอสมุด 

53 4.68 

28  การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมทางงานวิจัย
และวิชาการ 

Prof. Yukifumi Nawa, ศ.ดร.สุร
ศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน 
(คณะแพทยศาสตร์)

37 4.26 

29  เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก plagiarism ผศ.ดร.ดารารัตน์ คําภูแสน 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

19 4.44 

30  รู้จัก Research tools เพื่อการทําวิจัยได้เร็วขึ้น คุณกิตติยา  สุทธิประภา 
สํานักหอสมุด 

61 4.25 

31  การเลือกใช้สถิติสําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

17 4.57 

32  การเลือกใช้สถิติเชิงทดลอง รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์)

11 4.56 

33  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

8 4.40 

รวมผู้เข้าอบรมท้ังส้ิน (คน) 1,032 คน
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 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นโครงการท่ีจัดข้ึนทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเข้าใจถึงข้ันตอนการศึกษาและ
ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษา หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยในปี
การศึกษา 2562 ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  2 คร้ัง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  โดยในภาคต้น
มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 785 คน  และภาคปลาย 168  คน รวม 953 คน 
 
ตารางท่ี 29  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
ท่ี รายการ วิทยากร เอกสารที่แจกในงานปฐมนิเทศ 
1 ภาคต้น  

-  การบรรยายพิ เศษ   เรื่ อ ง 
"นโยบายการพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น"  
ภาคปลาย 
- การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การ
เรียนรู้นอกกรอบเพื่ออนาคตท่ี
ย่ังยืน” 

โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

- กําหนดการปฐมนิเทศ 
- คู่มือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
- สมุดโน้ต 
- แผ่นพับข้อมูลทุนการศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์การประหยัด
พลังงาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและคณาจารย์ 
ประจําปี 2562 

2 วีดิทัศน์ แนะนํา บัณฑิตวิทยาลัย - - 
3 แนะนําการลงทะเบียน  คุณสมโภชน์  ถิ่นปรุ - Presentation ของสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ
4 แนะนํ าการใช้ บ ริ ก ารสํ านั ก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ภาคต้น  
คุณพัชราภรณ์  จิรานุวัฒนวงษ์ 
-  ภาคปลาย 
คุณปิยะธิดา  ชอบใช้

- 

5 แนะนําการใช้บริการสํานักวิทย
บริการ 

- ภาคต้น และ ภาคปลาย  
คุณวลัยลักษณ์  แสงวรรณกูล 

- แผ่นพับแนะนําสํานักวิทย
บริการ 
 

6 แนะนํากิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

-ภาคต้น 
คุณธนกฤช  โรจนชีวานนท์   
นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2561 
-ภาคปลาย 
คุณอุษณีย์ สีนนลี มณีรัตน์ 
นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2562 

- 

7 แนะนําการใช้ระบบ GSMIS คุณดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์ และคุณอภิเชษฐ์  บุญจวง  
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ตารางท่ี 30  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 
การประเมินปฐมนิเทศ ผลการประเมินกระบวนการ 

จัดปฐมนิเทศ 
ผลการประเมินเน้ือหา 

และประโยชน์ 
หัวข้อประเมิน 

ด้านเน้ือหาและประโยชน์ท่ีได้ค่าเฉล่ียสูงสุด 
ภาคต้น 2562 ระดับมาก (4.44)  ระดับมาก (4.50) ทํ าให้ทราบข้อมูล เกี่ ยวกับหน่วยงานต่ าง  ๆท่ี

เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย และสามารถนําข้อมูล
ไปใช้สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปลาย 2562 ระดับมาก (4.51)  ระดับมากท่ีสุด (4.60)  ทํ าให้ ทราบแนวทางเกี่ ยวกั บการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาและสามารถนําไปปรับใช้ได้
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 การนําเสนอผลงานวิจัย 
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมสําคัญที่บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในด้านการนําเสนอผลงานต่อสาธารณะ และในขณะเดียวกันน้ันก็เป็นการพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัยบัณฑิตศึกษา เพราะงานวิจัยน้ีจะได้รับการยอมรับให้นําเสนอ หรือตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุมสัมมนา ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกรรมการอ่านบทความ (Peer Review) การจัดการ
ประชุมทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade Research) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการใน 2 
ลักษณะ คือ1) การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade 
Research) ร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
(ทคบร.) 2) การจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(ทคบร) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
(สคบท.) 

การจัดประชุมเสนอผลงาน วิจัยระดับ บัณ ฑิตศึกษาแห่ งชาติ  (National Graduate Research 
Conference) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 จากการริเริ่มของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) เพ่ือพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการ
ประชุมปีละ 1 ครั้ง และภายหลังเพ่ิมขึ้นเป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 
ทคบร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งสลับกันจัดกับสถาบันของสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ซึ่งจัดปีละ 2 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง  

บัณฑิตวิทยาลัย มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการ
สนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มี
โอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นทางวิชาการจากคณาจารย์
และนักวิชาการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 48 ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 10 คน 
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2.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
(The 20th National Graduate Research Conference) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมากว่า  19 ปีแล้ว ส าหรับการจัดประชุมวิชาการในปีนี้ เป็นการจัดระดับชาติ 
ในวันศุกร์ที่  15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน  โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 385 คน มีผู้สมัครเสนอ
ผลงาน จ านวน 256 เรื่อง จาก 25 สถาบันทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันจ านวน 214 ท่าน  ใน 4 กลุ่มสาขาวิชาคือ  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นผู้พิจารณาประเมินคุณภาพผลงานวิจัยก่อน
น าเสนอ จากการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอ 
233 เรื่อง และในวันเสนอผลงานคือวันที่ 15 มีนาคม  2562 มีผู้เสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 228  เรื่อง  ในระดับ 
ปริญญาเอก 15 เรื่อง โดยประเภทบรรยาย 8  เรื่อง โปสเตอร์ 7 เรื่อง ระดับ ปริญญาโท 213 เรื่อง โดยประเภท
บรรยาย 108 เรื่อง โปสเตอร์ 105 เรื่อง ในช่วงเช้า ศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานต่อ ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ถึงความเป็นมาและความส าคัญของการจัดงานนี้  ตลอดจนข้อมูลส าคัญต่าง ๆ
ภายในงาน และได้เชิญ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี  2561 
หลังจากพิธีมอบรางวัลดังกล่าวแล้ว ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  ได้กล่าวแสดงความยินดีและเปิดการประชุม และมี
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Graduate Studies in the Era of Disruptive Technology” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจ
โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ านวนมาก ทั้งอาจารย์  นักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันจาก
ภายนอก 

การจัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในช่วงระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.  
โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมอบรางวัล  ดังนี้    

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี  มอบให้กับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  จ านวน 17 รางวัลและมอบโล่
เกียรติยศส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    

2. มอบเกียรติบัตรส าหรับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยได้ รับรางวัลการเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จ านวน 86 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยมีความ
มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและหลักสูตร   

3. ผู้ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้  จ านวน  38 รางวัล   
ดังรายละเอียดในตารางที่ 31 ถึง ตารางที่ 34 
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ตารางที่ 31 จํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามานําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 20 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 
ระดับการศึกษา/กลุ่ม บรรยาย โปสเตอร ์ รวม 

ระดับปริญญาเอก 15 เรื่อง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   7 5 12 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 2 3 

ระดับปริญญาโท 213 เรื่อง 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  28 18 46 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  11 22 33 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  25 44 69 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  44 21 65 

รวมทั้งสิน้ 116 112 228 
 
ตารางที่ 32 จํานวนรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ระดับการศึกษา/กลุ่มสาขาวิชา 
บรรยาย โปสเตอร ์

รวมทั้งสิน้ 
ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี 

ระดับปริญญาเอก 3 รางวัล 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  -  1  1 3 

ระดับปริญญาโท  35  รางวัล 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  1 3 1 4 9 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1  - 1 1 3 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4  - 2 5 11 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 2  - 6 12 

รวมทั้งสิน้ 11 5 5 17 38 
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ตารางที่ 33 จํานวนรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 จําแนกตามมหาวิทยาลัย 
 

ระดับการศึกษา/สถาบัน 
บรรยาย  โปสเตอร์ 

รวมทั้งสิ้น 
ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี 

ปริญญาเอก (3) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 -  1 1 3 

ปริญญาโท (35) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 2 1 6 12 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ -  2 -  1 3 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 -  1 1 4 
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 -  2 3 6 
มหาวิทยาลัยศิลปากร -  -  -  1 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี -  -  -  1 1 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 -  -  -  2 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 1 -  -  -  1 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ -  -  -  2 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม -  -  -  1 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -  1 -  -  1 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 1 -  -  -  1 

รวมทั้งสิ้น 11 5 5 17 38 
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ตารางที่ 34 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 
 
ท่ี ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/สถาบัน ประเภทรางวัล 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก   
1 นายทศพล ลุนนู ผลของความซับซ้อนของแบบจําลองเยื่อ

หุ้มเซลล์ต่อการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาค
นาโนทอง 

ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

2 นางสาวศริยา มีพัฒน์ ผลของไดออสมีติน ต่อความดันเลือด 
ภาวะต้านทานอินซูลินและภาวะเครียด
ออกซิเดชั่นในหนูเมแทบอลิกซินโดรมท่ี
ถูกชักนําด้วยอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต
และไขมันสูง 

สรีรวิทยาทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทโปสเตอร์ 

3 นางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชร ผลของแทนเจอรีตินต่อความดันเลือด 
ภาวะเครียดออกซิเดชัน และการทํางาน
ของหลอดเลือด 

สรีรวิทยาทางการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท   
4 นายชาตนันท์ ชินพีระเสถียร ค่าคิเนมาติกของรยางค์ส่วนล่างในขณะ

เดินในผู้ท่ีปวดหลังส่วนล่างแบบไม่
เฉพาะเจาะจง: การศึกษานําร่อง 

กายภาพบําบัด จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

5 นางสาวนภัสสร พยรรตาคม คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของ
แครกเกอร์ท่ีทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

อาหารและโภชนาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

6 นางสาวปณิตา ธรรมนิธิศ ความไม่สมมาตรในการลงนํ้าหนักของ
ขาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเดิน
ได้พบได้ชัดเจนขณะทํางานท่ีท้าทาย 

กายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

7 นายธนดล ดอกรังกูล การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค 
Multiplex Ligation-dependent 
Probe Amplification สําหรับตรวจหา
การกลายพันธ์ุของไมโทคอนเดรียดีเอ็น
เอ ในกลุ่มผู้ป่วย Leber Hereditary 
Optic Neuropathy 

พยาธิวิทยาคลินิก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางที่ 34 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/สถาบัน ประเภทรางวัล 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท   
8 ร้อยเอกชัยวัฒน์ โชติธน

อธิวัฒน์ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุด
ตรวจเรียลไทม์พีซีอาร์แบบแล็บชิพและ
แบบปกติในการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา 

พยาธิวิทยาคลินิก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทโปสเตอร์ 

9 นางสาวพรรณิภา ใจทหาร ศึกษารูปร่างบริเวณปลายบนของกระดูก
ต้นแขนในคนไทยโดยวิธีจีโอเมทริก มอร์
โฟเมทริกส์ 

กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

10 นางสาวพรรษา พิทธยะพงษ์ ผลของกรดปาล์มิติกต่อการแสดงออก
ของโปรตีนซ่ึงเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซ
เมอร์และการตายของเซลล์ประสาท
นิวโรบลาสโตมา 

สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

11 นางสาวชัญญา เจตสุคนธร การสํารวจหาเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวิ
ไวรัสย้อนหลังในยุงลายในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

12 นางสุวารีย์ ไชยงค์ ความเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคมะเร็งท่ี
ได้รับรังสีรักษาสัปดาห์แรก 

การพยาบาลผู้สูงอายุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

13 นางสาวเกวรินทร์ จินาวงค ์ ยาต้านเบาหวานเมตฟอร์มินช่วยฟ้ืนฟู
กระบวนการเรียนรู้ จดจํา ในสมองของ
หนูขาวท่ีมีภาวะอ้วนจากการเหนี่ยวนํา
ด้วยอาหารไขมันสูง 

สรีรวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

14 นางสาวมนัสนันท์ ชูสิริ การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซลล์ต้น
กําเนิดชนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเย่ือปริ
ทันต์ในมนุษย์ 

ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทโปสเตอร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท   
15 นายวิเชียร แสงวงษ์ชัย ผลของความเครียดเกลือต่อ

ความสามารถในการให้ผลผลิต ลักษณะ
สัณฐานของเมล็ด ปริมาณสาราร์โบไฮ
เดรตและโปรตีนสะสมในข้าว (Oryza 
sativa L.) 4 พันธ์ุ ท่ีมีความสามารถใน
การทนเค็มแตกต่างกัน 

ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางที่ 34 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/สถาบัน ประเภทรางวัล 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท   
16 นางสาวจิตรา สวุรรณ์ ความหลากหลายของลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มพันธ์ุข้าว
พ้ืนเมืองไทย 

การปรับปรุงพันธ์ุพืช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 

17 นางสาวศิรประภา สิริทัต
สุนทร 

การศึกษาบทบาทของเอนไซม์โฮโลคาร์
บอกซิเลสซินธีเทสในเซลล์มะเร็งเต้านม
ชนิด MCF-7 ด้วยวิธี gene 
knockdown 

ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีเด่น 
ประเภทโปสเตอร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท   
18 นางสาวบุษราภรณ์ มูลเหล็ก กระบวนการเตรียม ข้ึนรูปและสมบัติ

เชิงกล/ไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบ 
MWCNT/RVNRL 

รังสีประยุกต์และไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รางวัลดี ประเภท
บรรยาย 

19 นางสาวปาริชาติ ชะอุ่ม การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโน
เพ่ือใช้ตรวจวัดปริมาณสารเคมีกําจัด
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส 

รังสีประยุกต์และไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รางวัลดี ประเภท
บรรยาย 

20 นางสาวพัสตราภรณ์ กิจศิริ ตัวเร่งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนซิลิ
กาจากแกลบข้าวสําหรับการเปลี่ยนไบ
โอเอทานอลเป็นไดเอทิลอีเทอร์และเอ
ทิลีน 

เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

รางวัลดี ประเภท
บรรยาย 

21 นางสาวณหทัย เทพเกษตร
กุล 

การปรับปรุงวิธีแคนนีสําหรับการ
ตรวจจับขอบของรูปภาพ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

22 นายมนตรี ผลสินธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีกับความเข้มข้น
ท้ังหมดของแคดเมียมและสารหนูในดิน
นาข้าว: กรณีศึกษาของพ้ืนท่ี ต.แม่ตาว 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

23 นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก 
Ca1-xPbxCu3Ti4O12 Dielectric 
Properties of Ca1-xPbxCu3Ti4O12 

ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทโปสเตอร์ 
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ตารางที่ 34 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/สถาบัน ประเภทรางวัล 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท   
24 นายสุวัฒน์ บัวทอง การสังเคราะห์อัญรูปของคาร์บอนจาก

เป้าแกรไฟต์ ด้วยเทคนิคการระเหย
ภายในของเหลวจากการฉายเลเซอร์ 

ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

25 นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ การผลิตแผ่นยางฟองปลอดสารตะก่ัว
กําบังรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมาจากวัสดุ
เชิงประกอบยางธรรมชาติผสมบิสมัท
ออกไซด์ 

เทคโนโลยีวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

26 นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต้านทาน
แคดเมียมในการส่งเสริมการบําบัดดิน
ปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้ว่านเศรษฐี 

เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลดี ประเภท
โปสเตอร์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท   
27 นางสาวจุติมาพร  พลพงษ์ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมใน

ชุมชนบ้านโคกลา่มและบ้านแสงอร่าม 
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี ประเภท
บรรยาย 

28 นายพงศกร  พรมทา การศึกษาแนวคดิทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 เม่ือผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมสตีมศึกษา 

เคมี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

29 นางสาวนุชนารถ  สุปการ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย 

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

30 นายสมเกียรติ  นากระโทก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการ
สอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ 

การสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางที่ 34 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/สถาบัน ประเภทรางวัล 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท   
31 นางสาวเกษร สิทธิศาสตร์ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรับ

ผู้ป่วยเข้าทําการผ่าตัด โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บริหารธุรกิจมาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี ประเภท
บรรยาย 

32 นายบดินทร์  อ่ึงทอง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับเงิน
หยวน 

เศรษฐศาสตร์การเงิน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

33 นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในชั้นเรียนท่ีใช้การศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เอกการสอน
คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 

34 นายศรัญญู  ทองภู เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีกรณีศกึษา เมืองลพบุรี เมือง
กําแพงเพชร และเมืองพิมาย 

การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 

35 นางสาวนิภาพร  พิมพ์ปรุ พฤติกรรมสารสนเทศของตํารวจ สังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 

การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 

36 นางสาวบุษกร  ทองรักษ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาอุดรธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 

37 นางสาวธชินี ไสยรส การอภิปรายโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ใน
ชั้นเรียนท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด 

การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เอกการสอน
คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 

38 นางสาวสาวิตรี ฉลูทอง การพัฒนากระบวนการทํางานใน
รายวิชาอาหารไทยสี่ภาค  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หลักสูตรและการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

รางวัลดี  ประเภท
โปสเตอร์ 
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จากการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 15  มีนาคม 2562 
ณ อาคารพจน์ สารสิน บัณฑิตวิทยาลัยได้แจกแบบสอบถามประเมินการจัดงานดังกล่าว มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจํานวน 126 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญา
โท จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3และผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน พบว่า (1) ด้านการบรรยาย
พิเศษโดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 (2) ด้านการดําเนินการจัดการประชุม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 (3) ด้านการนําเสนอผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 

 
 วิทยานิพนธ์ดีเด่น 

1. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
รางวัลน้ีเกิดจากแนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ที่สําคัญที่เป็นที่ พ่ึงทาง
ความคิดและการแก้ปัญหาของคนอีสาน  งานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับการ
พัฒนามาเป็นงานวิจัยที่มีการกําหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงใน
พ้ืนที่ เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับชุมชน 

สังคม และประเทศชาติให้มากขึ้น เพ่ือที่จะสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของแนวคิดของงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ จึงได้เสนอให้มี
การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นปีละหน่ึงเรื่อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
ได้สนับสนุนรางวัล เรื่องละ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  เป็นเวลา 10 ปี  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 
งานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะได้นําเสนอเป็นงานวิจัยหลักและมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Research Conference)  

รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจําปี  2560 คณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน ได้พิจารณาและเห็นว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. 
กนก วงษ์ตระหง่าน ประจําปี  2560 
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2. การคัดเลือกวิทยานิพนธดี์เด่นประจําป ี  
การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น  เป็นโครงการที่ บัณฑิต

วิทยาลัยได้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างสรรค์คุณภาพ
วิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
ยังเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่
หลักสูตรและสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย ขั้นตอนของการประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่น คือ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งคณะดําเนินการคัดเลือกและส่งวิทยานิพนธ์มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
จําแนกเป็นระดับปริญญาเอกและโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่นตามที่สํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินผล  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเช่ียวชาญตามกลุ่มสาขาวิชา พร้อมกับแบบ
ประเมินเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมิน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลประชุมพิจารณาเพ่ือตัดสินและ
ประกาศผล จากน้ันบัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเพ่ือเสนอขอรับรางวัล
วิทยานิพนธ์ ประจําปีต่อสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจัดทํารวมบทคัดย่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประจําปี  ส่งเผยแพร่ไปยังหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ   

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี  2561  ซึ่งมีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินได้รับรางวัลดีเด่นและดี  รวมทั้งสิ้น 17 
รางวัล ระดับดีเด่น 8 รางวัล ระดับดี 9 รางวัล ดังรายละเอียดในตารางที่ 35 
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ตารางที่ 35 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจําปี 2561 
 
รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก 

ดี  ดร.พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ  การพัฒนาวิธีการสกัดสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือวิเคราะห์
สมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้าน
โรคเบาหวาน สีซูดานและทองแดง
ในอาหาร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ จันทร์ไทย 

ดี  ดร.กีรติ มีพร  สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอ
ลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 3-เฟส: 
PVDF/วัสดุเซรามิกไจแอนต์ไดอิ
เล็กตริก/วัสดุตัวนําไฟฟ้า 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทองใบ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก 
ดีเด่น ดร.เนืองทรัพย์ ท่ังทอง รูปแบบการกระจายตัว และกาย

วิภาคของรากถ่ัวลิสง เม่ีอประสบ
ภาวะกระทบแล้งช่วงต้นของการ
เจริญเติบโต 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย,  
รศ.ดร.นิมิตร วรสูต,  
ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงร้ังกลาง 

ดี  ดร.จริยา รอดดี  คุณลักษณะและประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดเชื้อสาเหตุโรคโดยแมลง
พาหะนําโรคใบขาวอ้อย 
Matsumuratettix 
hiroglyphicus 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา  
คณะเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, 
ดร.หทัย ทิพย์ ชาชิโย, 
Dr.Youichi Kobori 

ดี   ดร.วรนาถ ธรรมรงค ์ อนุกรมวิธานพืชวงศ์จิกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์
รุ่งเรือง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก 
ดีเด่น ดร.พัทธ์ธีรา โสดาตา การพัฒนาอะพาไซเดอร์ เอ

ดับบลิวและแอลฟา-แมงโกสติน
เพสสําหรับป้องกันและรักษาฟันผุ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์  
คณะเภสัชศาสตร์ 

รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา, 
รศ.อาภา จันทร์เทวี 

ดีเด่น   ดร.อรุณณี ใจเที่ยง ระบบการดูแลของชุมชนเพ่ือ
ครอบครัวเด็ก 0-5 ปี  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร 
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ตารางที่ 35 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจําปี 2561 (ต่อ) 
 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก 
ดีเด่น   ดร.กิตติ อินทุยศ บทบาทของฟอกซ์เอ็มวันและการ

ประยุกต์ใช้สารประกอบเชิงช้อน
จากสมุนไพรในการป้องกันและ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ําดีท่ีสัมพันธ์
กับโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ, รศ.
ชวลิต ไพโรจน์กุล, ผศ.ดร.
พรทิพย์ ปิ่นละออ 

ดี   ดร.ปวีณา ดานะ บทบาทของ CD147 ในการแพร่
ลุกลามของมะเร็งท่อน้ําดี  

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร์ 

ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คํา, ผศ.
อนุชา พัวไพโรจน์, ผศ.ดร.
กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ, ผศ.
ดร.วันชนะ สืบไวย 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก 
ดีเด่น  ดร.มนตรี ประเสริฐ 

รุ่งเรือง 
การสร้างทางเลือกทางสังคมของ
ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ในภาคอีสาน  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 

ดี  DR.DIAH SETYAWATI 
DEWANTI 

การพัฒนาแนวทางการจัดการ
ครัวเรือนท่ีประสบภัยพิบัติในเขต
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติระดับสองในเขต
ภูเขาไฟสลาเมท ประเทศอินโดนิ
เซีย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์, 
ศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท 
ดีเด่น อัจจิมา อุ่นแก้ว  การหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ

ฟิล์มคอมพอสิทออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไว
นิลแอลกอฮอล์ด้วยวิธีของทากูซิ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ 

ดีเด่น   สวรินทร์ สุขสิน ฟลูออเรสเซนซ์เซนเซอร์ความ
เลือกจําเพาะสูงสําหรับไอออน
อลูมิเนียมจากคาร์บอนดอทเจือ
ไนโตรเจนท่ีเร่งปฏิกริยาโดย
ไอออนเฟอร์ริก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี   
คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.วิทยา เงินแท้ 
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ตารางที่ 35 รายช่ือผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจําปี 2561 (ต่อ) 
 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 
ดีเด่น น้ําเพชร จําปาทอง  ตัวแบบทํานายการฟ้ืนคืน

สมรรถภาพอย่างสมบูรณ์ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุด
ตัน : การทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบและการวิเคราะห์อภิ
มาน 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์
ธรรม 

ดี  เบญจพร หนูทอง  การตรวจหาเชื้อ Legionella 
pneumophila อย่างง่ายและ
เสร็จในข้ันตอนเดียวด้วยดีเอ็นเอ
โพรบท่ีเชื่อมติดกับอนุภาคทองนา
โน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง,  
รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา 

ดี  สุรีรัตน์ ปัดไธสง  อิฟิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์รีเซพ
เตอร์ (อีจีเอฟอาร์) และวิถีภายใต้
การควบคุมของอีจีเอฟอาร์: 
เป้าหมายของยาในการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ําดี 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ 

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, 
ศ.ดร.พวง รัตน์ ยงวณิชย์, 
รศ.ดร.นิษณา นามวาท 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 
ดี กาญจน์เกล้า พลเคน  การเสริมสร้างศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม 
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 นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาท่ีสร้างชื่อเสียงและได้รบัรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ในแต่ละปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายช่ือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์และได้รับรางวัล ในลักษณะต่าง ๆ จากสถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจาก
ต่างประเทศ แต่ถ้าหากเป็นรางวัลภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นการจัดงานโดยความร่วมมือระหว่างคณะกับ
สถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจากต่างประเทศ  เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
ในฐานะผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจํานวน 86 รางวัล  ดังรายละเอียดในตารางที่ 36 
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ตารางท่ี 36 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1 นางสาวปริญาพรรณ โพธ์ิ
ศรี 

Chemical Constituents and 
Biological Activities from 
the leaves of Atalantia 
monophylla  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ  RGJ-University Forum (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

Best Presentation 
Award 

2 นายเทียนชัย วิวาสุขุ An ultrastable Zn(II)-MOFs 
as luminescent sensor for 
aqueous phase detection 
of Hazardous chemicals 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี,  
ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก 

Thailand International Symposium on 
Green Chemistry, Sustainable Materials 
and Fuels, on September 6, 2019, 
Faculty of Science, Khon Kaen 
University, Thailand 

Best Poster Award 

3 นางสาวฟาติมา คล่องดี Guest-induced Structural 
Transformation in 
Trinuclear Cu(II) Complex 
with Naked-Eye 
Discoloration 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก  Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON), on 
February 7-8, 2019, BITEC, Bangna, 
Bangkok, Thailand 

Outstanding Student 
Poster Award 

4 นางสาวกานต์พิมล กรไกร Vina (Youth Meter)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี 

รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์  IDE Competition 2019 วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ Pearl Bangkok 

1st Place Winner 

5 นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์  Immunomodulatory 
activity of a commercial 
Houttuynia cordata 
fermentation product 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี 

รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์, 
รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย 

27th Federation of Asian and Oceanian 
Biochemistry and Molecular Biology 
Conference 2019 (FAOBMBKL2019), on 
August 19, 2019, Berjaya Times Square 
Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia 

Best Poster Award  
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คณะวิทยาศาสตร์ 

6 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย Anticancer effects of the 
testa extract of KK4 
peanut (Arachis 
hypogaea) genotype in 
combinations with 
cisplatin and 5-
fluorouracil against 
cervical cancer and 
cholangiocarcinoma cell 
lines  

 Doctor of Philosophy 
Program in 
Biochemistry 
(International Program) 

รศ.ดร. ธนเศรษฐ์  เสนา
วงศ์ 

RGJ-University Forum (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

Best Presentation 
Award 

7 นางสาวพัชรินธร พิมพ์ศรี Encapsulation of 
Dipterocarpus alatus 
leaves extract by 
calcium alginate 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี 
(นานาชาติ)  

อ.ดร. สมพร เกษแก้ว  Cosmetic & Beauty International 
Conference 2019 Sustainable Cosmetic 
& Beauty Innovations, on July 7-9, 
2019, Mae Fah Luang University, 
Chiang Rai, Thailand 

The Bronze Prize of 
Oral Presentation 

คณะเกษตรศาสตร์ 

8 นางสาวจุฑามาศ โม่งชู Changing Tannery Sludge 
into Biofertilizer by 
Vermitechnology 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิ
วาย 

The 10th International Conference on 
Environmental and Rural Development 
(10th ICERD) วันท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

Award Excellent 
Poster Presentation 



        

 

 รายงานประจ าปี  2562   88 
 

 

ตารางท่ี 36 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

9 นายมหาราช มาตรา ผลของการเสริมเปลือกแก้ว
มังกรอัดเม็ด ต่อปริมาณการกิน
ได้ โภชนะท่ีย่อยได้ และ
กระบวนการหมักในกระเพาะรู
เมนของโคนมเพศผู้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 
8 วันท่ี 12-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดวง
จิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 

รางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิชาการภาค
โปสเตอร์ ประเภท
นักศึกษา ระดับดีเด่น 

10 Miss Serki Wangmo Ecological intensification in 
organic cropping system for 
green socio-economic 
development: farming 
system analysis at Gasa, 
Bhutan 

Master of Science 
Program in Agriculture 

Assoc. Prof. Dr. 
Chuleemas Boonthai 
Iwai 

The 10th International Conference on 
Environmental and Rural Development 
(10th ICERD), on February 14-16, 2019, 
Kasetsart University Chalermphrakiat 
Sakon Nakhon Province Campus, 
Sakon Nakhon, Thailand 

Award of 
Sustainability 
Promotion 

11 นางสาวธัญลักษณ์ นนทะ
ศรี 

Influence of adding various 
organic matter on soil 
properties, growth and 
yield of chili (Capsicum 
flutescens Linn.) grown 
under greenhouse 
conditions  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

อ.ดร. มัลลิกา ศรีสุธรรม  The 10th International Conference on 
Environmental and Rural Development 
(10th ICERD), on February 14-16, 2019, 
Kasetsart University Chalermphrakiat 
Sakon Nakhon Province Campus, 
Sakon Nakhon, Thailand 

Award of Excellent 
Poster Presentation 
at the 10th ICERD 
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คณะเกษตรศาสตร์ 

12 นายอนุวัฒน์ จันดามุก Association of VIPR-1 on 
age at first egg in Khai 
Mook Esarn 2 chickens 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง  International conference on native 
chicken 2019 (ICONC 2019), on July 9-
12, 2019,  Surasammanakhan Hotel, 
Nakhon Ratchasima, Thailand 

Young Scientist 
Award 

13 นายวรายุ ภาษี การเจริญเติบโตบางประการ 
และ ปริมาณโพรลีนในใบของ
ต้นกล้าแก่นตะวัน ท่ีได้รับสาร
พาโคลบิวทราโซล 

วิทยาศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวน 

ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี  งานประชุมวิชาการแก่นเกษตร ครั้งท่ี 20 
วันท่ี 28 มกราคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลระดับดีเด่น ใน
การน าเสนอแบบ
บรรยาย ประเภท
นักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

14 นายชิตชัย ศรีถาพล กลยุทธ์การหาขนาดโซลาร์
รูฟท็อปและแบตเตอรี่ส าหรับ
อาคารท่ีติดตั้งระบบอัดประจุ
รถยนต์ไฟฟ้า 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร, 
ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 

งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 
2562 วันท่ี 23 กันยายน 2562 ณ ศูนย์
ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลบทความดีเด่น 

15 นายเจษฎา ค าผอง โปรแกรมรายงานผลและ
ตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาญ
ไฟจราจร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม   ประกวดมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของ
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation 
Fair 2019)   วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ณ 
ลานกิจกรรมเสริมไทยคอมเพล็กซ์  จังหวัด
มหาสารคาม 

รางวัลชนะเลิศ สาขานัก
ธุรกิจนวัตกรรม 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์

16 นายเจษฎา ค าผอง Traffic Signal Violation 
Program: Reporting and 
Investigating 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม   The 30th International invention, 
Innovation & Technology Exhibition 
(ITEX 2019), on May 4, 2019, Kuala 
Lumpur Convention Centre, Malaysia 

Silver medal  

17 นายเจษฎา ค าผอง โปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟแดงโดยใช้กล้อง
วงจรปิด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม   Reginal Science Park Innovation Day 
2019 (RSP Innovation day) วันท่ี 15 
สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชัน โซนบี ชั้น 1 
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 MOST 
Innovation Award 
2019  สาขานักธุรกิจ
นวัตกรรม  

18 นายเจษฎา ค าผอง โครงการศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีกล้อง
บังคับใช้กฎหมายจราจรบน
ถนนมิตรภาพเขตเมือง
ขอนแก่น  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม   “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ลงมือท า ดีกว่า
ค าพูด” วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมลาวแพน ชั้น 2 โรงแรมเจริญโฮเต็ล 
จังหวัดอุดรธานี  

ผลงานยอดเยี่ยม 

19 Mr. Agung Kristanto Fabrication and Thermo-
Mechanical 
Characteristics of 
PHBV/Latex/Vegetable 
Oil Composites-Modifying 
on Biocomposites 

Doctor of Philosophy 
Program in Industrial 
Engineering 

Dr. Manida Swangnetr 
Neubert 

International Conference on Smart and 
Sustainable Developments in 
Materials, Manufacturing and Energy 
(SME 2019), on May 23-24, 2019, 
Mangalore India  

The Best Paper 
Award  
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์

20 นายอติเทพ สุขะวัฒนพร
กุล 

การประเมินอัตราค่าไฟฟ้า
ตามช่วงเวลาของการใช้
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีอยู่
อาศัยโดยใช้แบบจ าลองอุป
สงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

อ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร  งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. 
ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019) 
วันท่ี 23-24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

บทความดีเด่นด้าน 
Employ Innovation and 
Technology (ใช้
นวัตกรรม) 

21 นางสาวศิริพิมล ศิลปชัย เพาะเผาะ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จ ารัส  GSB smart start idea (โจทย์ประจ าเดือน 
กันยายน 2562) วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 ณ 
Innovationhub kku 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 

22 นางสาวศิริพิมล ศิลปชัย Higistics วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จ ารัส  Smart Start Idea by GSB (เดือนพฤษภาคม 
2562) วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ 
Innovationhub kku 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1(
เพาะเผาะ) และ รางวัล
ชมเชย (Friday) 

23 นางสาวศิริพิมล ศิลปชัย Apollo วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จ ารัส  เปิดโลกการเรียนรู้ไปกับ Chatbot (โครงการ) 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ณ Innovationhub 
kku 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

24 นางสุภาวดี  สาระวัน Khon Kaen Low Carbon City’ (KKLCC) 
For Sustainable Environment  In 
Thailand Local School Through STEAM 
Approach 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร. โชคชัย  ยืนยง  The First Ocean Park 
International STEAM Education 
Conference 2019, on June 21, 
2019, The Ocean Park, Hong 
Kong 

Sponsorship for 
Oversea ITERN 
Presenter 

25 นายภาวัต ไชยพิเดช Mobile Technology Facilitated 
Chemistry Learning in School: A 
Systematic Review from 2010 to 2019 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  2nd International Cognitive Cities 
Conference (IC3 2019), on 
September 4, 2019, KYOTO 
RESEARCH PARK 

Workshop Best 
Paper Award 

26 นายภาวัต ไชยพิเดช การประเมินความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหา
โดยใช้เทคโนโลยีของการปฏิบัติงานการสอน
ในบริบทการส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สืบเสาะโดยใช้เทคโนโลยี : กรณี
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความดันใน
ของเหลว ของโครงการ Chevron Enjoy 
Science 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 29 วันท่ี 9-
10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยาม
ออเรียนทัล, หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

รางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัยดีเด่น ดี
มาก และดี 

27 นายวิทูล อินทร์เพ็ง Why Can't Students Make A Scientific 
Explanation?: Dual Effect of Science 
Conceptual Understanding and 
Conceptions of Learning Science 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา 2018 International Conference 
of East-Asian Association for 
Science Education (EASE), on 
December 1, 2018,  at National 
Dong Hwa University, Hualien, 
Taiwan 

Outstanding 
Paper Award 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

28 นางสาวสุภาพร  ศรีพนม แบบประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา CRE พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 

ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสน
โสม  

ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งท่ี 
13 IC Update 2019 : Be a Hero 
in IPC by U วันท่ี 30 มกราคม - 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม ่

รางวัลท่ี 2  
การน าเสนอ
นวัตกรรม 

29 นายฆนรุจ โชคเหมาะ Development of the post-general anesthesia 
respiratory complication risk assessment form 
(P-GARC form): An innovation 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 

ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสน
โสม  

Health Promotion for NCDs: The 
challenges of Nurse Leaders, on 
September 2-3, 2019, Prince 
Palace Hotel Bangkok, Thailand 

The Best 
Poster 
Presentation 

30 นางพิชามญชุ์ คงเกษม การพัฒนานวัตกรรม KKU-TB-BOX ต่อการยึดม่ันใน
การรักษาวัณโรคด้านกระบวนการรักษา 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 

รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธี
รานุตร    

Health Promotion for NCDs: The 
challenges of Nurse Leaders, on 
September 2-3, 2019, Prince 
Palace Hotel Bangkok, Thailand 

The Best 
Poster 
Presentation 

คณะแพทยศาสตร์ 

31 นายณัฏฐ์ ปะละชัย Development and evaluation of safety and 
pharmacological effects of phytosome 
containing the combined extracts of ginger and 
mulberry fruit on cerebral ischemia induced by 
the occlusion of middle cerebral artery in 
obesity rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์  

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ 
วัฒนธร, ผศ.ดร. วิภาวี 
ทูค ามี 

RGJ-University Forum (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

The Best Oral 
Presentation 
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คณะแพทยศาสตร์ 

32 นายณัฏฐ์ ปะละชัย Development and evaluation of safety 
and pharmacological effects of 
phytosome containing the combined 
extracts of ginger and mulberry fruit on 
cerebral ischemia induced by the 
occlusion of middle cerebral artery in 
obesity rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์  

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ 
วัฒนธร, ผศ.ดร. วิภาวี 
ทูค ามี 

Thailand Science Research and 
Innovation Congress 2019  วันท่ี 8 
สิงหาคม 2562 ณ พารากอนฮอล์ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร 

ผลงานวิจัยโดดเด่น 

33 นางสาววรินท์  โอน
อ่อน 

Laser acupuncture at GV20 attenuates 
brain damage and dysfunction induced 
by cerebral ischemia in animal model of 
metabolic syndrome 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์  
วัฒนธร 

ประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 
22 ประจ าปี 2561 เรื่อง
“Neurodegeneration” วันท่ี 14 ธันวาคม 
2561 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

Best Poster 
Presentation  
Award 

34 นางสาวณัฏฐา ม่วง
ฤทธ์ิเดช 

The Therapeutic Effects of Intermittent 
Hypoxic Training on Blood Pressure and 
Nitric Oxide in Hypertensive Patients.  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

ผศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนา
กร  

International Conference on Sports 
and Exercise Science 2019, on June 
26-28, 2019, Arnoma Grand Hotel, 
Bangkok, Thailand  

1st Best Oral 
Presentation 
Award 

35 นายอนุสรณ์ เปาะสะ
เกษ 

Cratoxylum formosum Dyer Extract 
Improves Testicular Function through 
Modulation of Nrf2/HO-1 Signaling 
Pathway and eNOS Protein Expression in 
L-NAME-Induced Hypertensive Rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดี
โชติ  

การประชุมวิชาการประจ าปี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 
35 ประจ าปี 2562  วันท่ี 7-9 สิงหาคม 
2562 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก
ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 แบบ Oral 
Presentation กลุ่ม
นักศึกษา ป.โท-เอก  
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คณะแพทยศาสตร์ 

36 นางสาวเพชรรัตน์ 
เชียงแสน 

Tangeretin Improves Reproductive 
Dysfunction in Hypertensive Male Rats.  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ  การประชุมวิชาการประจ าปี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง
ท่ี 35 ประจ าปี 2562  วันท่ี 7-9 สิงหาคม 
2562 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก
ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลท่ี 1 การ
ประกวดผลงาน
วิชาการ Poster 
Presentation 

37 นางสาวณิศิตา ไชย
หงษา 

Effect of Clitoria ternatea L. Extract on 
Blood Pressure and Vascular Function in 
2K-1C Hypertensive Rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ, 
อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย 

การประชุมวิชาการประจ าปี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง
ท่ี 35 ประจ าปี 2562  วันท่ี 7-9 สิงหาคม 
2562 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก
ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลท่ี 1 การ
ประกวดผลงานทาง
วิชาการ Poster 
Presentation 
กลุ่มนักศึกษาป.โท-
เอก 

38 นางสุพันทิพย์ ภูศรี
โสม 

Anti-metastatic effect of rice bran 
hydrolysates on cholangiocarcinoma  
cells through suppressed FAK/PI3K/Akt 
pathway 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์  The 7th International Conference 
on Natural Products, on October 
18, 2018, at Hyundai Gyeongju 
Hotel, Korea 

BEST POSTER 
PRESENTATION 
AWARD 

39 นายศิริวุฒิ บุตรศรี 13-cis-retinoic acid induces apoptosis by 
increasing intracellular reactive oxygen 
species and down-regulating Nrf-2 
targeted genes in human 
cholangiocarcinoma cells  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

ผศ.ดร. เอื้อมเดือน ประ
วาฬ  

10th International Conference on 
Heme Oxygenase 2018, on October 
31, 2018, at Seoul National 
University (Cultural Center), South 
Korea  

Young 
Investigator 
Award  

 



        

 

 รายงานประจ าปี  2562   96 
 

 

ตารางท่ี 36 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะแพทยศาสตร์ 

40 นางสาวสุทธิดา บุญสืบ Presence and changes of tyrosine 
phosphorylated protein 
expression in female 
reproductive organs of chronic 
stress and polycystic ovary 
syndrome (PCOS) rats  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  

รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยม
สะอาด  

การประชุมวิชาการประจ าปี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งท่ี 35 ประจ าปี 2562  วันท่ี 7-9 
สิงหาคม 2562 อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร์ปรีคลินิกชั้น 2 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

The Third Prize for 
Oral Presentation 

41 นายคณากร  นิราราช สัดส่วนของพนักงานท่ีมีกลุ่มอาการโรค
หืดท่ีเกี่ยวเน่ืองจากงานในโรงงานแป้ง
มันส าปะหลังจังหวัดนครราชสีมา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 

รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย, อ.
ภาณุมาศ ไกรสร 

การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2562 วันท่ี 14-15 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Oral 
Presentation 

42 นายธีรยุทธ คงสินธุ์ สัดส่วนของบุคลากรในโรงเรียนแพทย์
แห่งหน่ึงที่สมารถกลับเข้าท างานเดิม 
ภายหลังการลาป่วย 

วิทยาศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 

รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย  การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2562 วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 ประเภท 
Poster Presentation 

43 นายเกียรติศักดิ์ ชัยพรม Noninvasive Assessment of 
Central Arterial Stiffness in 
Healthy Thai Subjects. 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. ยุพา  คู่คงวิริย
พันธุ์  

การเสนอผลงานวิจัยท่ีการประชุม
วิชาการสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
46 ระหว่างวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 
จังหวัดนครราชสีมา 

การน าเสนอด้วยแผ่น
ภาพ ยอดเยี่ยม  
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คณะแพทยศาสตร์ 

44 นายชัยสุนทร วิเศษนันท์ The survey of radiation 
dose from sewer and 
admitted ward of patient 
treated with radioiodine-
131 therapy 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค 

รศ.ดร. เพชรากร หาญ
พานิชย์, ผศ.ดร. ปนัสดา 
อวิคุณประเสริฐ 

18th Asia-Oceania Congress of 
Medical Physics & 16th South-East 
Asia Congress of Medical Physics, on 
November 11, 2018, at Connexion 
Conference & Event Centre, Nexus, 
Bangsar South,Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Best Poster 
Presentation Award 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

45 นางสาวสร้อยบุญ  ทรายทอง ปัจจัยก าหนดการสะสมทุน
เศรษฐกิจขอผู้หญิงย้ายถิ่น 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รศ.ดร. ดุษฎี  อายุวัฒน์, 
ผศ.ดร. อรนัดดา  ชิณศรี 

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ 2561วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร 

บทความดีเด่นในหัวข้อ 
"แรงงานและการย้าย
ถิ่น" 

46 นายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ เปลี่ยนท่ีอยู่ (ไม่) เปล่ียนบทบาท 
: การด ารงบทบาทผู้อาวุโสใน
ครัวเรือนของผู้สูงอายุย้ายถิ่น 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์, 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชาย
ทวีป 

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 วันท่ี 16 
พฤศจิกายน  2561 ณ โรงแรมตวันนา 
ถนนสุรวงค์ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลบทความดีเด่น 

47 Mrs. WEI YANG Pro-Poor Tourism: a new 
tourism policy in China for 
Poverty Alleviation  

Doctor of Philosophy 
(Public Administration) 

Assoc. Prof. Dr. 
Sukanya Aimimtham  

The 9th International Conference on 
Public Organization, on August 28-
29, 2019, AVANI hotel & Convention 
Center, Khon Kaen, Thailand 

Outstanding Paper 
Award 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

48 นางสาวจิตติมา พัฒนธนา
ภา 

พญานาค: พัฒนาการความเชื่อในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย, 
ผศ.ดร. รักชนก ช านาญ
มาก 

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 18 ประจ าปี 2562 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เอส. 
ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

รางวัลบทความดีเด่น 

49 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ประ
ศรีรเตสัง 

สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิต
ส่วนตัวของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์  การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ 2561 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 

บทความดีเด่น ในหัวข้อ 
"คุณภาพชีวิตประชากร" 

50 นายเด่นพงษ์ แสนค า บทวิเคราะห์ทัศนะของดอน ฟอลลิส 
เกี่ยวกับญาญวิทยาของวิกิพีเดีย 
(Analysis the view of Don Fallis 
about Wikipedia's Epistemology) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาตะวันออก 

รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบ
นอก  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 7 
"สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

รางวัลผู้น าเสนอ
บทความดีเด่น 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

51 นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา The effect of arm supported by 
the pillow on neck muscle 
activities during smartphone 
using; a pilot study 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธา
กุล, อ.ดร. มานิดา สว่าง
เนตร นอยแบร์ท 

การประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ 
(Reform: Physical Therapy Roles) ครั้ง
ท่ี 10 วันท่ี 12-14  มิถุนายน 2562 ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 Oral 
Presentation 
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คณะเทคนิคการแพทย์ 

52 นายพงศธร ซ้ายกลาง The immediate effect of 
Abdominal drawing-in maneuver 
technique response in sitting 
sedentary worker with chronic 
low back pain : a pilot study 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุ
เมธากุล  

TSRI Congress 2019 ก้าวทัน 
“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยงานวิจัย 
(Disruptive Technology for World 
Society) วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ 
รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 สยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ความ
นิยมด้านการน าเสนอ และ
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ความ
นิยมด้านผลงานวิจัย 

53 นางสาวลลิตา คุณะ Importance of sit-to-stand 
without hands on levels of 
independence in ambulatory 
patients with spinal cord injury  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. สุกัลยา อมต
ฉายา, รศ.ดร. 
พิพัฒน์ อมตฉายา 

17th Asian Spinal Cord Network 
Congress in conjunction with 15th 
Myanmar Rehabilitation 
Conference, on November 8-11, 
2018, at Taw Win Garden Hotel, 
Yangon, Myanmar 

ASCoN Observership 
Award  

54 นางสาวชนาพร เกียรติ
สยมภ ู

The prevalence of HO1 -413A>T 
and BLVRA rs699512 A>G 
polymorphisms in North-eastern 
Thai neonates 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

รศ.ดร. สุทธิพรรณ 
กิจเจริญ 

LMCE 2018 (Laboratory Medicine 
Congress & Exhibition) & KSLM 
59th Annual, on November 1-3, 
2018, at the Grand Walkerhill 
Seoul, Korea  

Travel Grant 

55 นางสาวศุภนันท์ สุบิน The UGT1A1 -3279 T>G 
Polymorphism in Northeastern 
Thai Neonates with 
Hyperbilirubinemia 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

รศ.ดร. สุทธิพรรณ 
กิจเจริญ  

Laboratory Medicine Congress & 
Exhibition, on November 1, 2018, 
at Grand Walkerhill Hotel, Seoul, 
South Korea 

Travel Grant 
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คณะเทคนิคการแพทย์ 

56 นางสาวปณิตา ธรรม
นิธิศ 

Levels of lower limb loading 
symmetry while performing 
stepping  and sit-to-stand in 
ambulatory patients with stroke   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

รศ.ดร. สุกัลยา อมต
ฉายา, รศ.ดร. พิพัฒน์ 
อมตฉายา 

World Physical Medicine and Rehabilitation 
Conference, on November 11, 2018,  at 
Renaissance Polat Istanbul Hotel, Turkey 

Best Poster 
Presentation 
Award 

บัณฑิตวิทยาลัย 

57 นางสาวภรณ์พุทธชาติ 
โสตะ 

Association between reservoir 
hosts, intermediate hosts and 
humans in Opisthorchis viverrini 
infection 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา, รศ.
สพ.ญ.ดร. สิริขจร ตังค
วัฒนา 

RGJ-University Forum (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรม Avani จังหวัดขอนแก่น 

Best 
Presentation 

58 นางสาวภรณ์พุทธชาติ 
โสตะ 

Association between reservoir 
hosts, intermediate hosts and 
humans in Opisthorchis viverrini 
infection: a progress report 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา, รศ.
สพ.ญ.ดร. สิริขจร ตังค
วัฒนา 

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. 
ประจ าปี 2562 (TSRI Congress 2019)  วันท่ี 9 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชนะเลิศ 
ความนิยมด้าน
การน าเสนอ 
ประเภท
บรรยาย 

59 นายทรงพล ห้าวหาญ CIRCULATING MICROPARTICLES 
FROM VARIOUS CELL ORIGINS IN 
ACUTE CORONARY SYNDROME 
PATIENTS 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆ
มานะสิน  

International Conference of the 40th 
Anniversary of AMS-KKU Foundation in 
Conjunction with the 4th Allied Health 
Sciences Symposium, on November  6-8, 
2019, Avani Khon Kaen Hotel & Convention 
Centre, Khon Kaen, Thailand 

Best Oral 
Presentation 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

60 นายสุรชัย  พิมหา Colorectal Cancer Survival in 
Khon Kaen, Thailand 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ หลักสูตร
นานาชาติ 

ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒน
ศัพท์ 

The 3rd National and International 
Conference on Health Challenge in 
Sustainable Development 
Goals(SDGs): "Health Screening and 
Surveillance: PM2.5, Cancer and 
Suicide", on July 22-23, 2019, The 
Kosa Hotel, Khon kaen, Thailand 

Outstanding Oral 
Presentation 
Award 

61 นางสาวนาฏนภา ปัดชา
สุวรรณ์ 

The effectiveness of health 
literacy in social media 
intervention: LINE sticker for liver 
fluke prevention among 
secondary school students 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  

รศ.ดร. พรรณี บัญชร
หัตถกิจ, ผศ.ดร. ณัฏฐ
วุฒิ แก้วพิทูลย์ 

6th AHLA International health 
literacy conference, on October 26, 
2018, at Chung Shan Medical 
University, Taiwan    

AHLA PRESIDENT 
AWARD 

62 นางสาวฉัตฑริกรณ์ หานะ
พันธ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตรวจคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ใหญ่/ไส้ตรง ด้วยวิธีการ
ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระเป็นบวก 
(FIT Test) ในประชากรอายุ 50 – 70 
ปี ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 

รศ.ดร. พงษ์เดช สาร
การ  

การประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี 2562 วันท่ี 27 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น 

ชนะเลิศอันดับ 3 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

63 นายวันเฉลิม รัตนวงษ์ กระบวนการวางแผนการวางแผน
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต าบลดูนสาด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการระบาด 

ผศ.ดร .ชนัญญา จิระพร
กุล  

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพ
ท่ี 7 ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2562 “การจัดการ
สุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์ :Health 
Management in Artificial intelligence 
Era” วันท่ี 18-21 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

64 นางศุภลักษณ์ จันค า "Microorganism and Parasites 
Contamination in Fermented 
Fish from Local Markets in 
Mahasarakham Municipality, 
Thailand" 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิ
สวัสด์ิ  

The 3rd National and International 
Conference on Health Challenge in 
Sustainable Development 
Goals(SDGs): "Health Screening and 
Surveillance: PM2.5, Cancer and 
Suicide", on July 22-23, 2019, The 
Kosa Hotel, Khon kaen, Thailand 

Outstanding Oral 
Presentation Award 

65 นายณัฐวัตร ปัญญาใส ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับ
การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการป้องกันอุบัติภัยจาก
การจราจรรถจักรยานยนต์ของ
วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา  

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาสุข
ศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ 12 th ATRANS Annual Conference: 
Young Researcher’s Forum 2019, on 
August 23, 2019, Chatrium Hotel 
Riverside Bangkok, Thailand 

THE BEST PAPER & 
PRESENTATION AWARD  
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ตารางท่ี 36 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

66 นางสาวพรทิวา ทบคลัง “Effects of Health Literacy 
Promoting Program for 
Pesticide Usage of Cassava 
Agriculture, Soeng Sang 
District, Nakhonratchasima 
Province” 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสุข
ศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ  The 6th International Health 
Literacy Conference: A Health 
Literate Asia and Beyond, on 
October 26, 2018, at Chung 
Shan Medical University, 
Taiwan  

AHLA- President’s 
Award Winners 

67 นายวิทยา. แพงแสง การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสุข
ศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

รศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย  การประชุมวิชาการสาธารณสุข 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศอันดับ3 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

68 Miss Katherine Mae 
Melodia Uy 

An Investigation of Optimal 
Doses of Azulene and Light 
Fluency to Produce Singlet 
Oxygen in Photodynamic 
Therapy 

Master of Science 
Program in Dentistry 

Assoc.Prof. Dr. Teerasak 
Damrongrungruang  

The 17th International 
Scientific Conference of the 
Dental Faculty Consortium of 
Thailand (DFCT2019), on July 8-
10, 2019, Pullman Khon Kaen 
Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, 
Thailand 

The Best Oral 
Presentation Award 
(Master/Postgraduate 
Student Category) 
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ตารางท่ี 36 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
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คณะเภสัชศาสตร์ 

69 นางสาวนิธิมา ตติยอภิรดี Leucocyte recruitment associates 
dextran sulfate sodium-induced 
ulcerative colitis in ICR mice 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

ศ.ดร. กนกวรรณ จารุก าจร  The 4th MSU International 
Veterinary Conference, on May 
21-22, 2019, Faculty of 
Veterinary Sciences, 
Mahasarakham University, 
Thailand 

The Best Oral 
Presentation 
Award 

70 นายธราพงษ์ ศรีสงคราม Fourier transform infrared (FTIR) 
microspectroscopy distinguished 
between adherent and 
multicellular tumor spheroid cell 
culture in human malignant 
melanoma cells  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียา
กูร  

Annual Synchrotron Light 
Research Institute User Meeting 
2019 (AUM2019) วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลระดับดีมาก 
Poster 
Presentation  

71 นายณฐพล กุลเจริญวิรัตน์ A Mixture of Palmitic Acid and 
Oleic Acid Potentiates the 
Expressions of Lipid Metabolism 
Enzyme CYP4A11, Peroxisome 
Proliferator-Activated Receptor 
Alpha, and Hepatic Drug 
Transporter SLCO1B1 mRNA in 
HepG2 cells  

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

รศ.ดร. กนกวรรณ  จารุ
ก าจร,  ผศ.ดร. วรัญญา  
จตุพรประเสริฐ  

The 6th International 
Conference on Food Agriculture 
& Biotechnology (ICoFAB 2019), 
on Agust 26-27, 2019, Faculty of 
Technology, Mahasarakham 
University, Thailand 

The Third Prize 
for Oral 
Presentation 
Award 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะเภสัชศาสตร์ 

72 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การวิเคราะห์ต้นทุนแบบ
อิงกิจกรรมของการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
โดยเภสัชกร 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เภสัชกรรม 

รศ.ดร.ภญ. นุศราพร 
เกษสมบูรณ์  

1st Graduate Research Conference in Social 
and Administration Pharmacy, on May 29-
30, 2019, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai 
University, Thailand 

Best Oral 
Presentation  
Award 

คณะเทคโนโลยี 

73 นางสาวอรวรรณ พันดวง Hydrogen and 
methane production 
through two-stage 
anaerobic digestion 
from Chlorella sp. 
biomass 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  

ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง  การประชุมกลุ่มวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพและสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทาง
การเกษตร (ทุนส่งเสริมการวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง) วันท่ี 17 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ 
โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

Best Poster Award 
by Popular Vote 

74 นายชัชวินทร์  นวลศรี Two-stage 
Bioconversion Process 
of Sugarcane Juice to 
Hydrogen and 
Methane 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง  The 30th Annual Meeting of Thai Society for 
Biotechnology and International Conference 
(TSB 2018), on November 22, 2018, at The 
Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand 

The 2018 Taguchi 
Prize  

75 นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน GABA Rester วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิ
รักษากร  

SCG Bangkok Business Challenge @Sasin 
Business Plan Competition, on February 21-
23, 2019, Sasin School of Management, 
Flexible MBA, Executive MBA, Business 
School in Thailand 

SCG Bangkok 
Business Challenge 
@ Sasin Business 
Plan Competition 
(Thailand Track 
Round) 
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คณะเทคโนโลยี 

76 นางสาวศศิวรรณ ศิริชน GABA Rester  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษา
กร   

SCG Bangkok Business Challenge 
@Sasin Business Plan Competition, on 
February 21-23, 2019, Sasin School of 
Management, Flexible MBA, Executive 
MBA, Business School in Thailand 

SCG Bangkok Business 
Challenge @ Sasin 
Business Plan 
Competition 
(Thailand Track 
Round) 

77 นางสาวศศิวรรณ ศิริชน GABA Yogurt วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษา
กร   

Reserch to Market 2019, on November 
10, 2018, at Siam Tara Palace Hotel, 
Mahasarakham, Thailand 

Consolation Award 

78 นางสาวเพียงเพ็ญ หาปู่ทน สมบัติการต้านออกซิเดชัน
และการยับยั้งเอนไซม์โปรตี
เอสของสารสกัดจากร าข้าว
ท่ีสกัดด้วยวิธีต่างๆ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชิน
สมบัติ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ภายใต้
หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน" วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่ม
เกษตรและอาหาร 
ประเภทบรรยาย  

79 นางสาวสุทาพร แดงน้อย พฤติกรรมการท าแห้งแบบ
โฟม-แมทของสารสกัดจาก
แก่นฝาง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ภายใต้
หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน" วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รางวัลชมเชย 
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คณะเทคโนโลยี 

80 นางสาวทัศนพร เรือนสอน Sinkhole Detection Using 
Electrical Resistivity 
Tomography nearby Power 
Transmission Towers in Nong 
Bua Lam Phu, Thailand 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์  The 8th International 
Conference on Applied 
Geophysics, on November 8-10, 
2018, at BP Samila Beach 
Hotel&Resort, Songkhla, 
Thailand 

Best Oral 
Presentation 
Award 

81 Miss Kimroeun Vann GABA yogurt Master of Science 
Program in Industrial 
Biotechnology 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร   Reserch to Market 2019, on 
November 10, 2018, at Siam 
Tara Palace Hotel, 
Mahasarakham, Thailand 

รางวัลชมเชย 

82 Miss Kimroeun Vann GABA yogurt Master of Science 
Program in Industrial 
Biotechnology 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร   Reserch to Market 2019, on 
November 10, 2018, at Siam 
Tara Palace Hotel, 
Mahasarakham, Thailand 

รางวัลชมเชย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

83 Mrs. Woro Danur 
Wendo 

Goblet cell Hyperplasia in 
Biliary Epithelium of Hamster 
and Mouse with Opisthorchis 
viverrini infection 

Doctor of Philosophy 
Program in Veterinary 
Science International 
Program 

Associate Professor Prasarn 
Tangkawattana, DVM, PhD 
Associate Professor 
Sirikachorn Tangkawattana, 
DVM, PhD, DTBVP 

The Asian Neglected Tropical 
Disease Conference (NTDASIA 
2019), on August 7-9, 2019, 
Pullman Raja Orchid, Khon 
Kaen, Thailand 

Popular Vote 
Poster Award 
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คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

84 นางสาวหทัยชนก ไชยวงษ์ การน าเสนอผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (DEMO) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา, 
อ.ดร. อานนท์ ค าวรณ์ 

โครงการแข่งขัน Startup Thailand 
League 2019  วันท่ี 16 สิงหาคม 
2562 ณ อาคาร 5 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร 

ผ่านการแข่งขันน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Demo) 
ระดับประเทศ 

85 นายพงศ์พณิช มาศรี ผลิตภัณฑ์ที่นอนลมเพื่อ
ผู้ป่วยติดเตียง 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

อ.ดร. อานนท์ ค าวรณ์  โครงการแข่งขัน Startup Thailand 
League 2019  วันท่ี 16 สิงหาคม 
2562 ณ อาคาร 5 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร 

ผ่านการแข่งขันน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Demo) 
ระดับประเทศ 

86 นางสาวกาญจนา พงศสุรทร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีนอน
ลมลดแผลกดทับ 
Healmed 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

อ.ดร. อานนท์ ค าวรณ์  โครงการแข่งขัน Startup Thailand 
League 2019  วันท่ี 16 สิงหาคม 
2562 ณ อาคาร 5 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร 

ผ่านการแข่งขันน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Demo) 
ระดับประเทศ 
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 การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงถึงผลงานวิจัย

ของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานทั้งการจัดหลักสูตรอบรมระยะ
สั้น การจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและการให้ทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความในวารสาร ส่งผลให้มีจ านวนการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยสูงขึ้น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดท าฐานข้อมูลระบบ GSMIS 
ขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
เป็นข้อมลูในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2561 มีวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 1,170 บทความ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 460 บทความ รวมเป็นผลงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 1,630 บทความ และคิดผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 แบบถ่วง
น้ าหนักตามเกณฑ์ สมศ. จ าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาโท (รวมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) ได้คะแนน 5.00 (45.89%) ระดับปริญญาเอกได้คะแนน 5.00 
(131.24%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 37 และ ตารางที่ 38 
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ตารางท่ี 37 จ านวนผลงานวิจยัของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ที่น าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 
 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ 

ประชุมวชิาการ วารสาร รวมคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

จ้านวน
ผู้ส้าเร็จ 

ปกศ 2561 

ร้อยละ
การ

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 

ร้อยละ40) 

คะแนน 
(เต็ม 5) ชาต ิ

(0.2) 
นานาชาติ 

(0.4) 
รวม ชาต ิ

(0.4) 
ชาต ิTCI 

(0.6) 
ชาต ิTCI 

(0.8) 
SCOPUS, 

ISI (1) 
รวม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 95 65 160 4 20 68 59 151 172 314 54.78 6.85 5.00 
คณะเกษตรศาสตร์ 14 7 21   3 38 11 52 48.8 74 65.95 8.24 5.00 
คณะเทคโนโลยี 10 6 16     1 5 6 10.2 17 60.00 7.50 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 47 21 68 1 6 5 19 31 44.8 115 38.96 4.87 4.87 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 30 51 2 10 24 24 60 66.2 89 74.38 9.30 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 1 4 1 1     2 2 19 10.53 1.32 1.32 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 39 44 83 0 127 61 35 223 185.4 337 55.01 6.88 5.00 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 9 16     1   1 5.8 27 21.48 2.69 2.69 
คณะเทคนิคการแพทย์ 2 16 18   3 9 7 19 22.8 24 95.00 11.88 5.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 1 6   31 14 1 46 32.2 58 55.52 6.94 5.00 
คณะแพทยศาสตร์ 15 3 18     5 13 18 21.2 35 60.57 7.57 5.00 
คณะเภสัชศาสตร์ 6 6 12   6 10 11 27 26.2 48 54.58 6.82 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   1 1   4 3   7 5.2 7 74.29 9.29 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 3 4   83 19   102 66.4 120 55.33 6.92 5.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 3 5 8       3 3 5.6 18 31.11 3.89 3.89 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 302 102 404 9 80 52 8 149 202.4 569 35.57 4.45 4.45 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 15 9 24           6.6 27 24.44 3.06 3.06 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 32 50   19 11   30 36.6 63 58.10 7.26 5.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4   4 1 4     5 3.6 15 24.00 3.00 3.00 
คณะศึกษาศาสตร์ 80 49 129 7 35 10 8 60 75.4 163 46.26 5.78 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ 10 8 18 1   2   3 7.2 12 60.00 7.50 5.00 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 5   5   15 24   39 29.2 58 50.34 6.29 5.00 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ 167 4 171   6 5   11 42.6 221 19.28 2.41 2.41 
คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตหนองคาย 3   3   1     1 1.2 10 12.00 1.50 1.50 

ผลรวมทั งหมด 436 211 647 13 227 181 102 523 559.8 1,220 45.89 5.74 5.00 
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ตารางท่ี 38 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีน าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 
 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ 

ประชุมวิชาการ วารสาร รวม
คะแนน 

ถ่วง
น ้าหนัก 

จ้านวน
ผู้ส้าเร็จ 
ปกศ 
2561 

ร้อยละ
การ

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 
ร้อยละ
80) 

คะแนน 
(เต็ม 
5) 

ชาติ 
(0.2) 

นานาชาติ 
(0.4) 

รวม ชาติ 
(0.4) 

ชาติ 
TCI 
(0.6) 

ชาติ 
TCI 
(0.8) 

นานาชาติ 
(0.8) 

SCOPUS, 
ISI (1) 

รวม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 49 54 0 6 15 3 96 120 134.6 99 135.96 8.50 5.00 
คณะเกษตรศาสตร์ 2 5 7     4   17 21 22.6 19 118.95 7.43 5.00 
คณะเทคโนโลยี   3 3         6 6 7.2 6 120.00 7.50 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 3 19 22     3   42 45 52.6 47 111.91 6.99 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   22 22   1 8 3 30 42 48.2 22 219.09 13.69 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         5     1 6 4 5 80.00 5.00 5.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 41 53 1 0 19 8 90 118 130.8 91 143.74 8.98 5.00 
คณะทันตแพทยศาสตร์               1 1 1 1 100.00 6.25 5.00 
คณะเทคนิคการแพทย์ 2 4 6         7 7 9 15 60.00 3.75 5.00 
คณะพยาบาลศาสตร์           9 8 2 19 15.6 11 141.82 8.86 5.00 
คณะแพทยศาสตร์ 6 9 15     5   39 44 47.8 26 183.85 11.49 5.00 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 11 14     1   4 5 9.8 4 245.00 15.31 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์           1   1 2 1.8 3 60.00 3.75 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร์   8 8     3   23 26 28.6 23 124.35 7.77 5.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 9 10 1       13 14 17.2 8 215.00 13.44 5.00 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 23 35 0 34 12 12 22 80 73.2 68 107.65 6.73 5.00 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   4 4       1 2 3 4.4 4 110.00 6.88 5.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 9 17   10 2 2 7 21 21.4 15 142.67 8.92 5.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 1 2   10 1 2 9 22 18 17 105.88 6.62 5.00 
คณะศึกษาศาสตร์ 3 9 12   14 9 7 4 34 29.4 32 91.88 5.74 5.00 

ผลรวมทั งหมด 29 113 142 1 40 46 23 208 318 338.6 258 131.24 8.20 5.00 
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 วารสารวิจัย มข. (ฉบบับัณฑติศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทําวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาต้ังแต่ปี พ.ศ.

2544 โดยมีกําหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ม .ค .-มิ .ย . และ ก .ค .–ธ.ค .) การจัดทําวารสารวิจัย ดังกล่าวเป็น
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นเวทีในการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้
ปรับปรุงยกระดับวารสารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นวารสารระดับชาติ ที่มี Peer Review โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้อ่านและประเมินผลงานก่อนการตีพิมพ์  
เน่ืองจากที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มีจํานวน
เพิ่มขึ้น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เพิ่มจํานวนฉบับที่ออกเป็นปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., 
และ ต.ค .-ธ.ค.) เพ่ือรองรับบทความท่ีเพ่ิมขึ้น และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดทําวารสารเพ่ิมอีกหน่ึงเล่ม คือ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน ออกปีละ 3 
ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., และ ก.ย.-ธ.ค.) เพ่ือเป็นการยกระดับและมาตรฐานของวารสารให้เป็นที่ยอมรับใน
แวดวงนักวิจัย ปัจจุบันวารสารท้ัง 2 เล่ม จึงได้เปิดรับบทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์  บทความ
วิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ สําหรับผู้สนใจโดยทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
centre : TCI) และได้ทําการเปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN 2672-9636 และ E-ISSN 2672-9644 ตามลําดับ มี
การเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเท่าน้ัน เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่ 1 โดยมี Impact factor 
ประจําปี 2561 เฉพาะวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) = 0.027 และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง 
ระหว่างปี 2559-2561 = 0.027 สามารถดูวารสารออนไลน์ได้ทาง https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal และ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/ 
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การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศกึษา 
 
 ระเบียบ/ ประกาศ ท่ีเก่ียวกับบัณฑติศึกษา 

ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นน้ัน ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และใช้แผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เก่ียวข้องมาเป็นเกณฑ์พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  กิจกรรมมีทั้งการออกระเบียบ ประกาศ การยกเลิกและแก้ไขระเบียบ/ประกาศที่เก่ียวข้องใหม่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการทบทวนระเบียบ/ประกาศ จํานวน  7  เรื่อง 
เป็นประกาศที่ออกใหม่ จํานวน 7 เรื่อง และประกาศที่ยกเลิก จํานวน  6 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 39 
 
ตารางที่ 39   ระเบียบ/ ประกาศ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อระเบียบ/ ประกาศ ฉบับท่ี 
สถานภาพ 

เนื้อหาโดยย่อ 
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เร่ือง การตีพิมพ์บทความ
วิจัยของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ 
เพ่ือการสําเร็จ
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3580/2561 /   ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ บ ท ค ว าม วิ จั ย ข อ ง
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการ
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอกทุกหลักสูตร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งต้ังอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

525/2562  /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้ยกเลิก ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2/2553) เร่ือง 
แนวปฏิบัติในการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและ
ใช้ประกาศนี้แทน 
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ตารางที่ 39   ระเบียบ/ ประกาศ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

ชื่อระเบียบ/ ประกาศ ฉบับท่ี 
สถานภาพ 

เนื้อหาโดยย่อ 
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เร่ือง  การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคแรกท่ีเข้าศึกษา
และสถานภาพของผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

899/2562 
 

/  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ การเรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเข้า
ศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยกเลิก ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 755/2548) 
เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคแรกท่ีเข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” และใช้
ประกาศนี้แทน 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เร่ือง  หลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัด
การศึกษาในระบบปกติ 

1281/2562 /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ การบริหาร
และการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
การบริหารและดําเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 805/2553) เร่ือง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเกี่ ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบปกติ  และ
ใช้ประกาศนี้แทน 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เร่ือง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1282/2562 /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 447/2549) 
เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา และใช้ประกาศนี้แทน 
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ตารางที่ 39   ระเบียบ/ ประกาศ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

ชื่อระเบียบ/ ประกาศ ฉบับท่ี 
สถานภาพ 

เนื้อหาโดยย่อ 
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เร่ือง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการคืน
สถานภาพการเป็น
นักศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การศึกษาและการเทียบ
โอนหน่วยกิตของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1283/2562 /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ การดําเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (ฉบับท่ี 646/2544) เร่ือง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็น
นักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและใช้ประกาศนี้แทน 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนในการ
ดําเนินการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1284/2562 /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดําเนิน 
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 2141/2551) เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดําเนินงานสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและใช้
ประกาศนี้แทน 
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 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และคูมื่อการทําวิทยานิพนธ์ 
จากภารกิจการรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  

งานตรวจสอบรูปแบบการทําวิทยานิพนธ์เป็นอีกส่วนหน่ึงที่บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องดําเนินการ ซึ่งรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์น้ัน  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการใช้แนวปฏิบัติในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากหนังสือคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา  ซึ่งต่อมาได้มีนโยบายในการปรับปรุงคู่มือการทําวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบไอทีสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU iThesis) 

ระบบ iThesis น้ี  จะเข้ามาแทนระบบการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์แบบเดิมทั้งหมด  ดังน้ัน  นอกจาก
ระบบจะเข้ามาแทนที่แล้ว คู่มือการทําวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประกาศที่เก่ียวข้อง ก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกันต่อไป   

สําหรับการติดต้ังระบบ iThesis น้ัน บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการ โดยอยู่ในระหว่างการติดต้ังและ
ทดสอบระบบ ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด ได้มีการจัดอบรมทักษะการใช้ระบบ 
iThesis  โดยได้เชิญผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและผู้ดูแล
ระบบ เข้ารับการอบรม ทั้งน้ี หลังจากการจัดอบรม  บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นและเพ่ิมเติมส่วนที่ยังขาด และหากมีความพร้อม บัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดําเนินการจัดอบรมเป็นหลักสูตร
ประจําตลอดปีต่อไป ซึ่งคาดว่า จะดําเนินการใช้ระบบได้ภายในปีการศึกษา 2563 น้ี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 1,215 เล่ม ดังรูปที ่17 และรูปที ่18 

 
 

รูปที่ 17 จํานวนวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบ ประจําปีงบประมาณ 2562 จําแนกตามเดือน 
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รูปที่ 18 จํานวนวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบ ประจําปีงบประมาณ 2562 จําแนกตามคณะ 

 
 
 
 
 
 
  



         รายงานประจําปี 2562  118 
 รายงานประจําปี 2562   

 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดพันธกิจให้ บัณฑิตวิทยาลัย กํากับประการหน่ึง คือ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  
เป็นหลักสูตรที่ดําเนินการเชิงวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดกรอบหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด ดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา เพ่ือพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  หรือ
รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เป้าหมายของการมีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม คือ การ
สนับสนุนให้มีหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่เอ้ือ
ต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย 
 

 หลักสูตรสาขาวชิาร่วม 
 ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลกัสูตรสาขาวิชาวิชาร่วม ทั้งหมด 8 หลักสูตร ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 40 
 

ตารางท่ี 40 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
 
ท่ี ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 
1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท 
  
  
  
  

ปริญญาโท นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  
  

ปริญญาโท ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 40 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 
ที่ ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 
3 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา 
ปริญญาโท ปกติ 

โครงการ
พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

4 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

ปริญญาโท ปกติ วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
เกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  

ปริญญาเอก ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   
บัณฑิตวิทยาลัย 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา 

ปริญญาเอก ปกติ 
โครงการ
พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 การรับเข้าศกึษาหลักสูตรสาขาวิชารว่ม 

 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จํานวน 27 คน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 41 
 

  



         รายงานประจําปี 2562  120 
 รายงานประจําปี 2562   

 
 

ตารางที่  41  จํานวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี สาขาวิชา 
ระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1 การจัดการการพัฒนาชนบท    8* 0   8 
2 ชีวเวชศาสตร์     2**    3**  5 
3 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา   4         10***         14 
4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  0          0 0 

                                               รวม 14         13 27 
หมายเหตุ   * รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ(ผ่านทางเจ้าของทุน 7คน)  
               ** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ (ผ่านทางเจ้าของทุน 1คน) 
               *** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ (ทุนส่วนตัว6คน) 

 

 นักศึกษาสาขาวชิาร่วม 
ในปีการศึกษา 2562  สาขาวิชาร่วมมีนักศึกษาปัจจุบันจํานวน  111  คน  และมีผูส้ําเร็จการศึกษาจาํนวน 

25 คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 42 
 

ตารางที่ 42  จํานวนนักศึกษาปัจจุบันและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2562  
 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน จํานวนผู้สําเร็จ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  

/การจัดการการพัฒนาชนบท  แผน ข 
 13 0 6 0 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
/ชีวเวชศาสตร์  แผน ก แบบ ก 2 

24 0 2 0 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
/วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา แผน ก 
แบบ ก 2 

10 0 4 0 
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ตารางที่ 42  จํานวนนักศึกษาปัจจุบันและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2562  
 จําแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน จํานวนผู้สําเร็จ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

/ชีวเวชศาสตร์ 
0 35 0 5 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
/วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา 

0 29 0 7 

6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
/การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

0 0 1 0 

รวม 47 64 13       12 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
สาขาวิชาร่วมมีผู้สําเร็จการศึกษา ในปี 2562 จํานวน 25 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท 13  คน และ

ระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน โดยมีบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาร่วมที่ได้
ตีพิมพ์และยอมรับให้ตีพิมพ์ ในปี 2562 มี จํานวนทั้งสิ้น 31 บทความ จําแนกเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ จํานวน 13 บทความ ระดับชาติ จํานวน 1 บทความ และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 12 บทความ ระดับชาติ จํานวน 5 บทความ ดังรายละเอียดในรูปที่ 19 และสามารถ
เปรียบเทียบผลงานจากปี 2558 - 2562 ได้ดังรูปที่ 20 

 

 
 

รูปที่ 19 จํานวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 
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รูปที่ 20 จํานวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 - 2562 จําแนกตามระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

นักศึกษานานาชาติและการบริการ 

 จํานวนนักศกึษานานาชาต ิ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับนักศึกษานานาชาติในรูปแบบเดียวกันกับ
นักศึกษาปกติ โดยดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการ การจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนการทํา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และการเผยแพร่ผลงานจนสําเร็จการศึกษา ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการ
เก่ียวกับการให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติโดยรวมด้านการรับเข้าศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจํานวน
นักศึกษานานาชาติ ทั้งหมด 450 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาเอก 172 คน ปริญญาโท 278 คนจาก 31 ประเทศ 
ดังรายละเอียดในรูปที่ 21 และ รูปที่ 22 
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รูปที่ 21 จํานวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จาํแนกตามคณะ 

  
รูปที่ 22 จํานวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จาํแนกตามประเทศ 
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 ผู้สําเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษานานาชาติสําเร็จการศึกษาจํานวน 112 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 23 

  
รูปที่ 23   จํานวนนักศกึษานานาชาติที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษานานาชาติ 
สําหรับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ภายใต้การ

ดําเนินการของคณะต่าง ๆ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ให้ข้อมูล รวมถึงการ
บริการ ที่สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษานานาชาติ การดําเนินงานโดยสรุป มีดังน้ี 
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1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษานานาชาติที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา กอง
วิเทศสัมพันธ์ได้มีการจัดงานปฐมนิเทศ
สําหรับนักศึกษานักศึกษานานาชาติทุกภาค
การศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
เป็น วิทยากรในการให้ข้อมู ล เก่ียวกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการจัดทําวิทยานิพนธ์และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษานานาชาติ 
 

2. การจัดอบรมเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษานานาชาติ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ให้แก่นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาประจําปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562 ทุกวัน
จันทร์ –พฤหัสบดี เวลา 17.00- 19.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภกิต 
บัวขาว อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งน้ีมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด 65 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ให้นักศึกษานานาชาติ เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 

 

3. การจัดทําและให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
 เน่ืองด้วยนักศึกษานานาชาติ มีความจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย จึงได้มีการจัดทํา
เอกสารและสื่อสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้เปิดให้มีช่องทางใน
การสอบถามข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ การสอบถามผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หน้าเว็บไซต์ รวมถึง ณ จุดบริการ 
One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักศึกษานานาชาติในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.1 การจัดทําเอกสารภาษาอังกฤษ 
o  แบบฟอร์มบณัฑิตวิทยาลยัสองภาษา 

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยสองภาษา เป็นการปรับปรุง
แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับนักศึกษานานาชาติ ที่แต่เดิมเป็นแบบฟอร์ม
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ภาษาอังกฤษให้เป็นสองภาษา โดยการเพ่ิมภาษาไทยในแบบฟอร์มเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานให้แก่
ทั้งนักศึกษานานาชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้กระบวนการทํางานรวมถึงการตรวจสอบเอกสารมีความ
ถูกต้องชัดเจนย่ิงขึ้น 

o แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

จัดทําขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และให้ข้อมูลด้านการ
รับสมัครเข้าศึกษาต่อสําหรับผู้สนใจชาวต่างชาติ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ประกอบด้วยข้อมูลแผนการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และใบสมัคร 

o แผ่นพบัประชาสัมพนัธห์ลักสูตรสาขาวิชาร่วม   
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
เอกสารประกอบการสมัคร และโครงสร้างหลักสูตร สําหรับผู้สนใจเข้าศึกษา 

 

3.2 การใหบ้รกิารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ http://inter.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัยหน้าภาษาอังกฤษ ที่รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลและบริการทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับ
ให้บริการนักศึกษานานาชาติและผู้สนใจทั่วไปได้สามารถ
เข้ามาศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ 
 

 

3.3 การให้บริการสอบถามผ่านอีเมล โทรศัพท์ และจุดบริการ One Stop Service 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาและนักศึกษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยได้มี

ช่องทางเพ่ือให้บริการหลากหลาย ทั้งการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล graduateinter@kku.ac.th รวมถึงการ
ให้บริการ ณ จุดบริการ One Stop Service 

 

4. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที ่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศ
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สัมพันธ์ โดยได้มีการเชิญบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลนักศึกษานานาชาติจากทุกคณะที่มีบัณฑิตศึกษา 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานในด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ณ  ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 37 คน การอบรมประกอบด้วยการ
บรรยายและร่วมแลก เปลี ่ยน เรียน รู ้ขั ้น ตอนกระบวนการดูแลนักศึกษ านานาชาติตั ้งแต่รับ เข้า
จนกระทั ่งสํา เร็จการศึกษาระหว่างผู ้ปฏิบัติงานในภาคเช้า  และภาคบ่ายได้จัดอบรมการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและบริการนักศึกษานานาชาติไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์จินพัต บุญวีรบุตร จากสถาบันภาษาเป็นวิทยากรในการ
อบรม  

 
 
 
 
 
 
 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ พบว่าการจัดอบรมในคร้ังน้ี ช่วยให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนานาชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางาน และได้รับข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การดํา เนินงานด้านการบริการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติ 
การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษานานาชาติ แบ่งได้เป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การ

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ การจัดกิจกรรมพบปะและประชาสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
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1. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีเว็บไซต์หน้าภาษาอังกฤษสําหรับให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้สนใจชาวต่างชาติ 

รวมถึงมีช่องทางการถาม-ตอบเพ่ือให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารการสมัครหลากหลายช่องทาง อาทิ ผ่านทางอีเมล 
โทรศัพท์ หรือจุดบริการ One Stop Service โดยผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมคัรได้ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 

                    

 
 

การให้ข้อมูลหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติ 
 

2.  การจัดประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดประชาสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน 

2.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในนิทรรศการการศึกษา ณ ประเทศเมียนมา 
 ในวันที่ 26-29 เมษายน 2562

บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานนิทรรศการหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในเมียน
มา ประจําปี  2562 ณ  เมืองย่างกุ้ ง และเมือง
มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัด
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โดยสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกันสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar 
Alumni from Universities in Thailand - AMUT) และสมาคม นัก ธุรกิจ ไทยใน เมี ยมา  (Thai Business 
Association of Myanmar - TBAM) เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ รวมถึง
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาชาวเมียนมา การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก
ชาวเมียนมาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผู้ลงทะเบียนเย่ียมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รวมทั้งสิ้น 159 คน อีกทั้งตลอดการดําเนินงาน ยังได้รับความร่วมมือจากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันชาวเมียนมา
ประจําเมืองต่าง ๆ  ให้ความช่วยเหลืออีกด้วย 

2.2 การประชาสัมพนัธห์ลักสูตรในนิทรรศการการศึกษา ณ ประเทศเนปาล 
 เมื่ อ วั น ที่  1 7  สิ งห าค ม 

2562  บัณ ฑิ ต วิทยาลั ย  ได้ เข้ าร่ วม งาน
นิทรรศการการศึกษาไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ 
ป ร ะ เท ศ เน ป า ล  ซึ่ ง จั ด โ ด ย ส ถ า น
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ เน่ือง
ในโอกาสฉลองครบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เนปาล การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งน้ี ได้รับความสนใจจากชาว
เนปาลในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งจากนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองชาวเนปาล นอกจากน้ัน ยังได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยและองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาอ่ืนๆ ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป การเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้าง
ความรู้จักหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่ชาวเนปาลผู้สนใจศึกษาต่อในอนาคต 

2.3 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาอินโดนี เซียเชิงรุกโครงการ KKU Active 
Recruitment 2019 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ ได้จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก KKU Active Recruitment 
ประจําปี 2562 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพ่ือรับสมัครนักศึกษาชาวอินโดนีเซียเข้า
ศึกษาในหลากหลายสาขาท่ีเข้าร่วมโครงการ ในครั้งน้ี ได้ดําเนินการรับ
สมั ค รผ่ าน ระบบออน ไล น์www.activerecruit.kku.ac.th และจั ด
สัมภาษณ์ผ่านทาง VDO Conference โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกทั้งสิ้น 21 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาเพ่ือ
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจํานวน 4 ราย 
ภายใต้การสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
และบัณฑิตวิทยาลัย 
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การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

การประชาสัมพันธ์และการตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย มีเป้าหมายหลัก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ผู้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปในเขตภูมิภาคทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ีผลจากการประชาสัมพันธ์ จะทําให้ประชาชนรับรู้กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการสมัครเข้าศึกษา ในการดําเนินการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น โครงการค่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัย โครงการพ่ีให้น้อง(วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย) และโครงการของหน่วยอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
บัณฑิตศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ  

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของเป้าหมายและกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญของการสื่อสาร ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ
ทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทั่วประเทศ โรงพยาบาลจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานเกษตรจังหวัด และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  นอกจากน้ี ยังมีฐานข้อมูลกลุ่ม เป้าหมายภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ จํานวนกว่า 2,000 คน  

 

 สื่อประชาสมัพันธ์ 
 ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
แต่ละเรื่อง ระยะเวลาการเผยแพร่ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

1. สื่อสิ่งพิมพ์  
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายผ้า ป้ายคัตเอาท์ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆด้านบัณฑิตศึกษา ผลิต ออกแบบ และดําเนินการจัดจ้าง   
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2. วิทยุกระจายเสียง  
 จัดทําสปอตวิทยุ โดยสถานีวิทยุ FM 103 MHz ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

ส่งสปอตวิทยุและข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถานีวิทยุต่าง ๆทั่วประเทศ  
 

3. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้รับมากที่สุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน

บัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครโดยผ่านระบบสมัครออนไลน์ การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
ทุนการศึกษา การประชุมวิชาการ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แฟ้มเอกสาร แผ่นพับ 

ป้ายประชาสัมพันธ ์
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4. Facebook www.facebookcom/graduateschoolkku 
 บัณฑิตวิทยาลัย เริ่มเปิดใช้ Facebook เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และได้ปรับใหม่ลักษณะเป็น
องค์กรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ปัจจุบันมีแฟนเพจกว่า 1 หมื่นคน ใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรม กลุ่มสมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีการแชร์ข้อมูลจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
https://gs.kku.ac.th และเป็นอีกช่องทางในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทางกล่องข้อความ Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ของที่ระลึกบัณฑิตวิทยาลัย  

จัดทําของที่ระลึก ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งในการโฆษณาองค์กร และเพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร มีตราสัญลักษณ์ สโลแกน และใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ของที่ระลึก อาทิ 
สมุดโนต้ นาฬิกาแขวน ปากกา ถุงผ้า ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย ของที่
ระลึกแก่วิทยากร และการอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ชุดรองจาน        กระเป๋าใส่เอกสาร 
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 กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และการตลาด 
1. การรับสมัครนกัศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศกึษา 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ่ปีละ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  
 ภาคการศึกษาต้นรับสมัครเดือนธันวาคม - มกราคม  

ภาคการศึกษาปลายรับสมัครเดือนสิงหาคม – กันยายน 
 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย การ
จัดทําป้ายคัตเอาท์ ป้ายไวนิล ใบปลิว โปสเตอร์ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 200 แห่ง สปอตวิทยุออกอากาศทาง 103MHz 
เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th, www.kku.ac.th และ www.facebookcom/graduateschoolkku นอกจากน้ียัง
ได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
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2. การจัดนิทรรศการแนะนําหลกัสูตร  
 การจัดนิทรรศการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั ้งภายในและต่างประเทศ ได้พัฒนาปรับปรุง

รูปแบบการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัด นิทรรศการเป็นประจําทุ ก ปี  โดย จัด  ณ 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการร่วมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ สถานทีจั่ดนิทรรศการ วันที ่
1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8-9 พฤศจิกายน 2561 
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดที่ ศูนย์ประชุม

และแสดงสินคา้นานาชาติขอนแก่น(KICE) 
17-18 มกราคม 2562 

3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20-21 มิถุนายน 2562 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   29-30 สิงหาคม 2562 

ภาพการแนะแนวหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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 2.2 การแนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 แนะแนวการสมัครเข ้าศ ึกษาต่อ  ระดับบ ัณฑิตศ ึกษา งานปัจฉ ิมน ิเทศ  2561 ณ  คณะ

วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนะนําระบบรับสมัคร
ออนไลน์ การสมัคร โควตา ม.ขอนแก่น การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 โครงการค่ายบัณฑติศึกษา ม.ขอนแก่น 
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp)  จัดเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2558 

เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดโครงการ
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
และความเอ้ืออาทรของการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมหน่ึงที่อาจารย์จะได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงทั้งด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สามารถคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือสามารถทํางานวิจัยร่วมกัน  

บรรยากาศการแนะแนวหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยสื่อต่าง ๆ โปสเตอร์ banner ประสานงานการจัดกิจกรรม คณะกรรมการ 
วิทยากร สถานที่พัก อาหารจัดทําเกียรติบัตร จัดกิจกรรม คัดเลือกผู้ได้รับทุน และประสานงานหลักสูตรและ
นักศึกษาเรื่องการให้ทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลักษณะกิจกรรม ผู้สนใจสมัครผ่าน https://gs.kku.ac.th กรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ จํานวน 30 คน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กิจกรรมจัด 2 วัน วันที่ 1 กิจกรรมวิชาการ จัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 กิจกรรมสันทนา
การ จัดนอกสถานที่ มีการเก็บคะแนนทั้ง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับ
การคัดเลือกต้องดําเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp)  ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่  19-20 

มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิชช่ิงทรี รีสอร์ท ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มี
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 76 คน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 56 คน คณะกรรมการคัดเลือก

บรรยากาศการคดัเลือกผู้เข้าร่วมและประชุมกรรมการ 
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ตามเกณฑ์ จํานวนรวม 29 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจํานวน 4 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน และระดับปริญญาโท 2 คน ดังน้ี 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์  
ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับ 

1 นายกรกวรรษ  ดารุนิกร ปริญญาเอก 
2 นายธนดล  รัศมีเพ็ญ ปริญญาโท 

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับ 
1 นางสาวสุวรรณี   ห้วยหงษ์ทอง ปริญญาเอก 
2 นายครรชิต  พิมใจ ปริญญาโท 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการคิดวิเคราะห์จากโจทย์
ปัญหา และนําเสนอผลจากการคิดวิเคราะห์น้ันๆ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก-โท ที่ได้รับทุนการศึกษา
จากโครงการ เป็นพ่ีเลี้ยงในการดําเนินกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ม หลังจากนั้นเดินทางไปยังวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ตําบลท่า
พระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสันทนา
การเพ่ือทําความรู้จักกัน และวันที่ 2 เป็นกิจกรรมสันทนา
การ มีการแบ่งทีมเพ่ือทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และเล่นเกม
ต่าง ๆ ที่แฝงแนวคิดของแต่ละกิจกรรม บรรยากาศเป็นไป
ด้วยความสนุกสนานได้ข้อคิด มิตรภาพ และความสามัคคี 

 

 

บรรยากาศการกิจกรรมวันท่ี 1 กิจกรรมวิชาการ จัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กราฟแสดงเกรดเฉลีย่ผู้ได้รบัทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

3.77 3.78 3.68 3.85 3.85

ปรญิญาเอก 3.77 3.78 3.68 3.85 3.85

ปรญิญาโท 3.74 3.53 3.48 3.77 3.68
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เฉ
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คร ังท  ี1-5

เกรดเฉลียผู้ไดร้ ับท ุนการศกึษา
โครงการค่ายบณัฑติศกึษา GS KKU Camp

บรรยากาศการกิจกรรมวันที่ 2 กิจกรรมสันทนาการ จัด ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑติวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อ ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์มากมาย ในปี 2562 มีจํานวน 19 เว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น 
จํานวน 352,775 คน แบ่งเป็นผ่านเว็บไซต์ภาษาไทย 341,469 คน (Sessions มี 1,170,701 Pageviews) 
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จํานวน 11,306 คน (26,474 Pageviews) และใช้งานผ่านDesktop computer จํานวน 
183 ,630  คน  Mobile/Tablet  จํ านวน  169 ,145  คน  จากทั้ งหมดก ว่า  131 ประเทศ  สํ ารวจจาก 
analytics.google.com 
1. เว็บไซต์บณัฑิตวิทยาลยั  
https://gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์หลักเมือ่เข้ามาใช้งาน ซึ่งจะแสดงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ และข้อมลูทุกด้านของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงลิงค์เช่ือมโยงที่
ครอบคลุมบรกิารด้านสารสนเทศทั้งหมด ปัจจุบันได้พัฒนารองรับบริการ การ
เรียกใช้งานเว็บไซต์ในหลายรูปแบบดังนี้ 
 1.1 เข้าโดยคอมพิวเตอร์ทั่วไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web 
browser) 

1.2 เข้าโดยอุปกรณ์โทรศัพทห์รือแท็บเล็ตผา่นเว็บเบราว์เซอร์ 
(Mobile browser)   

2. การติดตามข่าวสารผ่าน facebook  
https://www.facebook.com/graduateschoolkku ช่องทางสื่อสารโดยใช้ 
facebook ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับการตอบรับโดยมีผู้ติดตามข่าวสารถึง 10,641 
user บน facebook และยังเป็นที่นิยมมากในการใช้เป็นช่องทางสอบถามข้อมูลต่าง 
ๆ ผ่านทาง facebook ด้วย 
 

3. เว็บไซต์บณัฑิตวิทยาลยัภาษาอังกฤษ 
http://inter.gs.kku.ac.th  
เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบัณฑิต

วิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดาว์นโหลด Form หรือสมัคร Online ได้ 
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4. เว็บไซต์ระบบรับสมัครตา่ง ๆ ของบณัฑิตวิทยาลัย      
https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2019_2/ 
เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเขา้ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 

 

5. เว็บไซต์ระบบรับสมัครอบรมพัฒนา
ทักษะ 

https://app.gs.kku.ac.th/training/ 
เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเขา้ร่วมอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ  
6. เว็บไซต์สโมสรนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/graduateclub.html  
เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารสําหรับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

7.เว็บไซต์หนงัสือคู่มือ online 
https://gsbooks.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์หนังสือ
คู่มือและหนังสือต่างเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยสามารถ
อ่านทาง online ได้ในรูปแบบ PDF 

 

8. เว็บไซต์ระบบ e-Office 

https://app.gs.kku.ac.th/eoffice เป็นเว็บไซต์
ระบบ e-Office สําหรับบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลต่าง ๆ 
ถึงกัน ร่วมถึงระบบใช้งานต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลรายช่ือบุคลากรและข้อมูล
ติดต่อ แจ้งข่าวสําหรับบุคลากร ส่งบทความแลกเปลี่ยนความรู้ ตารางแสดง
สถานะของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระบบคณบดี Online รายงานการประชุม 
Online ระบบการจัดการข้อมูลรับสมัคร 
หลักสูตรอบรมสําหรับนักศึกษา ระบบ

จัดการข้อมูลการสั่งซื้อใบสมัคร online เข้าระบบเพ่ือจัดการเว็บ จัดการข่าว
ประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์ และ Upload ข้อมูลบนเว็บไซต์ ระบบจัดการ 
user ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น 
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9. เว็บไซต์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับบัณฑิตศึกษา 

https://journal.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑติศึกษา 
 

10. เว็บไซต์ Master of Rural Development Management 
(MRDM) https://mrdm.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์หลักสูตร Master of 
Rural Development Management (MRDM) 

 
11. เว็บไซตน์าํเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา  

https://conference.gs.kku.ac.th/  
เป็นเว็บไซต์นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
12. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 
http://gsmis.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
เกี่ยวข้องกับ ทะเบียนนักศึกษา ทะเบียนอาจารย์ วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ผลงาน ทุนการศึกษา การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รายช่ืออาจารย์ที่ภาระงานเกิน 
ข้อมูลสรุป ข้อมูลสรุป KPI TIMES การจัดการทุนต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ เป็น
ต้น  

 

13. เว็บไซต์ระบบสืบค้นระเบียบประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
http://regulation.gs.kku.ac.th/ เป็น
เว็บไซต์สําหรับสืบค้นระเบียบประกาศ บัณฑิต
วิทยาลัย ใช้ในการจัดเก็บระเบียบประกาศต่าง ๆ  
 

14. เว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานพินธ์
ดีเด่น
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/
bestthesisaward.html 
เป็นเว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานิพนธ์
ดีเด่น 
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15. เว็บไซต์โครงการรางวัลวิทยานิพนธเ์กียรติยศ  
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่านบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/วิทยานิพนธเ์กียรติยศ-ศ.กนก/  
เป็นเว็บไซต์โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์
ตระหง่าน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

16. เว็บไซตศ์ษิย์เก่าระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-alumni.html 
เป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
17. เว็บไซตส์าขาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/sportsci.html    
เป็นเว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา 

 

18. เว็บไซตส์าขาการจัดการทรัพยส์ิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม
https://gs.kku.ac.th/home/inde
x.php/intellectual-property-and-innovation-
management.html เป็นเว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม 
 

19. เว็บไซต์ระบบย่ืนคาํร้องออนไลน์ GS e-Forms 
 https://forms.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศการยื่นคําร้อนออนไลน์ 
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รูปที่ 24 จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

รูปที่ 25 จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 
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ตารางที่ 43 จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเทศ 
ที่ ประเทศ จํานวน ที่ ประเทศ จํานวน ที่ ประเทศ จํานวน
1 Thailand 339,304 45 Switzerland 14 89 Latvia 2
2 Laos 4,419 46 Belgium 12 90 Luxembourg 2
3 United States 2,177 47 Brazil 12 91 Macao 2
4 Indonesia 810 48 Italy 11 92 Mongolia 2
5 China 684 49 Solomon Islands 11 93 Peru 2
6 Japan 642 50 Spain 11 94 Qatar 2
7 Vietnam 540 51 Israel 10 95 Slovenia 2
8 Myanmar (Burma) 534 52 Denmark 8 96 Syria 2
9 Cambodia 399 53 Ethiopia 8 97 Timor-Leste 2
10 India 365 54 Finland 8 98 Tunisia 2
11 Singapore 307 55 Poland 8 99 Zambia 2
12 Philippines 252 56 Tanzania 8 100 Åland Islands 1
13 Australia 217 57 Czechia 7 101 Azerbaijan 1
14 Taiwan 183 58 Ireland 7 102 Belarus 1
15 United Kingdom 169 59 Burundi 6 103 Benin 1
16 Germany 134 60 Cameroon 6 104 Bosnia & Herzegovina 1
17 Malaysia 119 61 Ghana 6 105 Botswana 1
18 South Korea 110 62 Lesotho 6 106 Colombia 1
19 France 107 63 Oman 6 107 Congo - Kinshasa 1
20 Russia 96 64 South Africa 6 108 Côte d’Ivoire 1
21 Nepal 83 65 Brunei 5 109 Dominican Republic 1
22 (not set) 80 66 Fiji 5 110 Ecuador 1
23 Hong Kong 68 67 Maldives 5 111 Honduras 1
24 Bangladesh 64 68 Uganda 5 112 Kazakhstan 1
25 New Zealand 61 69 Uzbekistan 5 113 Liberia 1
26 Turkey 50 70 Belize 4 114 Lithuania 1
27 Pakistan 46 71 Jordan 4 115 Malawi 1
28 Nigeria 43 72 Mexico 4 116 Montenegro 1
29 Netherlands 42 73 Bahrain 3 117 Mozambique 1
30 Canada 37 74 Eswatini 3 118 Palestine 1
31 United Arab Emirates 35 75 Hungary 3 119 Papua New Guinea 1
32 Iraq 33 76 Kuwait 3 120 Paraguay 1
33 Sri Lanka 33 77 Lebanon 3 121 Rwanda 1
34 Bhutan 29 78 Mauritius 3 122 Senegal 1
35 Sweden 26 79 Slovakia 3 123 Somalia 1
36 Iran 24 80 South Sudan 3 124 St. Kitts & Nevis 1
37 Romania 24 81 Sudan 3 125 St. Vincent & Grenadines 1
38 Egypt 23 82 Afghanistan 2 126 Togo 1
39 Morocco 21 83 Algeria 2 127 Tonga 1
40 Saudi Arabia 19 84 Bulgaria 2 128 Turkmenistan 1
41 Austria 18 85 Chile 2 129 Vanuatu 1
42 Ukraine 17 86 El Salvador 2 130 Yemen 1
43 Kenya 14 87 Gambia 2 131 Zimbabwe 1
44 Norway 14 88 Greece 2 รวมทั้งสิ้น 352,775 
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การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมในการให้บริการเก่ียวกับด้านการเรียนการสอน การ
ทําวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อสอบถาม โดยให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่ง One Stop Service สามารถให้บริการสําหรับผู้มาติดต่อเบ็ดเสร็จได้ในจุดเดียว   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้มาใช้บริการ ณ จุด One Stop Service ทั้งสิ้นจํานวน 2,143 คน ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาไทย จํานวน 1,872 คน คิดเป็นร้อยละ 87.35 มาติดต่อในเรื่องวิทยานิพนธ์ จํานวน 563 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.27 รองลงมาคือทุนการศึกษา จํานวน 505 คน คิดเป็นร้อยละ 23.57 ดังรายละเอียดในรูปที่ 26 ถึงรูป
ที่ 28 

 

 
 
รูปที่ 26 จํานวนผู้มารับบริการ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามสถานภาพ 
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รูปที่ 27  เรื่องที่ผู้รับบริการติดต่อ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

รูปที่ 28 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุด One Stop Serviceปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ส่งเสริมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพในฐานะที่ เป็นผู้ นําทางความรู้และความคิด ตลอดจนเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 
 

ตารางท่ี 44 รายช่ือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2561 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล คณะ ตําแหน่ง
1 นายธนกฤช  โรจนชีวานนท์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นายกสโมสรนักศึกษา
2 นายวิศรุตม์ ไกรทอง คณะเภสัชศาสตร์ อุปนายก  1
3 นายณัฐชนน ดวงเดช คณะแพทยศาสตร์ อุปนายก 2
4 นายอนิวรรต ภูครองหิน คณะศึกษาศาสตร์ เหรัญญิก 
5 นายธนพันธ์ุ มโนชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
6 นางสาววิรัลพัชร  โอฬารวณิช คณะเทคโนโลยี กรรมการ
7 นางสาวสุทธิดา กําจรเมนุกูล คณะเทคโนโลยี กรรมการ
8 นางสาวจุฑามาศ เคร่ืองพาที คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
9 นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
10 นางสาวจิราภรณ ์เหมือนเหลา คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
11 นายกวิน หม่ืนฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
12 นายปฐมฤกษ์  มีสมบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
13 ร.ท.รังสรรค์ ครรภาฉาย คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
14 นายนวพล แก้วสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
15 นายธีระวัฒน์ ดอบุตร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
16 นายภูริฑ มูลม่ิง วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน กรรมการ
17 นายศุภกร แจ้งคํา คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
18 นางสาวนัชชารัชต์ คําพิลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
19 นางสาวอลิศรา ธรรมบุตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กรรมการ
20 นางสาวบุษบา โคตะนนท์  คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
21 นายธนภัทร  วงษ์คําจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
22 นายกิตติพงศ์ สมชอบ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
23 นางสาวสุชาวดี  ซ้วนขาว คณะวิทยาศาสตร์ เลขานุการ 1
24 นายศักดา สีโสภณ คณะเทคนิคการแพทย์ เลขานุการ 2
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ตารางท่ี 45  สรุปกิจกรรมและงบประมาณสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) ผู้เข้าร่วม(คน) 
1. โครงการส่งต่อปณิธานสู่กรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

27 ส.ค. 61 37,000 
(ใช้จริง 8,416)  

50 

2. โครงการร่วมงานวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี
การศึกษา 2561 

6 ก.ย. 2561 2,000 
(ใช้จริง 2,000) 

20 

3. โครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 

14 ก.ย. 2561 3,600 
(ใช้จริง 3,600) 

30 

4. โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พ่ีให้น้อง” คร้ังท่ี 
18 

ก.ย. – พ.ย. 62 50,000 
(ใช้จริง 50,000) 

70 

5. โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2562 20-22 พ.ย.  2562 13,500 
(ใช้จริง 13,500) 

30 

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2561 

4 ม.ค. 62 - 10 

7. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ KKU Games 
2018 

ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 44,000  
(ใช้จริง 34,602) 

147 

8. โครงการสัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง จังหวัดเชียงใหม่ 

9-12 ม.ค. 62 98,800  
(ใช้จริง 67,097) 

20 

9. โครงการเสวนาเรื่อง "การเรียน การวิจัย และความรักใน
วัยเรียน : การบริหารจัดการเวลาให้สมดุล" 

8 ก.พ. 62 69,500   
(ใช้จริง 52,193) 

318 

10. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2562 

10 เม.ย. 62 - 10 

11. โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 

1-2 มิ.ย. 62 21,680 
(ใช้จริง 13,480) 

15 

รวมทั้งสิ้น 244,888  
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สัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ 

ส่งต่อปณิธานจากกรรมการสโมสร ประจําปี 2561 สู่กรรมการสโมสรนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ชุดใหม่ ประจําปี 2562
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โครงการเสวนาเร่ือง "การเรียน การวิจัย และความรักในวัยเรียน : การบริหารจัดการเวลาให้สมดุล"

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พ่ีให้น้อง” ครั้งท่ี 18 
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1. Dr.Maysing Chanboutdy   
ตําแหน่งปัจจุบัน : ประธาน สมาคมวิจิตรศิลป์ลาว สปป.ลาว 
ประวัติการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)  
ผลงานดีเด่น: 
1. ค.ศ. 2013-2017 ออกแบบ และสร้างงานประติมากรรม อนุสาวรีย์มูลเชื้อการต่อสู้ 
ของพรรค ที่สุสานนักรบประติวัดลาว นครหลวงเวียงจันทน์ 
2. ค.ศ. 2015-2016 ออกแบบ และสร้างงานประติมากรรม สัญลักษณ์ตํารวจ ที่หอพิพิธภัณฑ์ ปกส นครหลวงเวียงจันทน์ 
3 .ค.ศ. 2015 จัดแสดงผลงานเดี่ยว ที่ Maising Chanboutdy Gallery นครหลวงเวียงจันทน์ 
4. ค.ศ. 2016-2018 ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม ในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ที่นครหลวงเวยีงจันทน์ 
5. ค.ศ. 2016-2018 โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และ นิทรรศการศิลปะ ร่วมกับศิลปินอีสาน และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ค.ศ. 2010-2016 เขียนบทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย มรดกล้านช้าง 1-3 

ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2558) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีขึ้น และได้ดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2561 จํานวน  3 ด้าน ประกอบด้วย 

 
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสําเร็จ และเป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือ

เคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน และทําคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จน
มีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 

2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสําเร็จและมีผลงานโดด
เด่น ในด้านวิชาการและ/หรือมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสําเร็จในการบูรณาการองค์
ความรู้ สู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั่วไป 
 
1. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดบับัณฑิตศึกษา ดา้นบริหาร 
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1. นายปรีชากร ภาชนะ  
ตําแหน่งปัจจุบัน :  ครู คศ.2 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ประวัติการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา) 
ผลงานดีเด่น :  
1. รางวัลชนะเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ระดับชาติประจําปี 2560 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับประเทศ  
3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
4. รางวัลคุรุสภา ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
5. รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจําปี 2559  ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
6. รางวัลผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ  

ํ ี

2. ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก  
ตําแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการและกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประวัติการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาเคมี)  
ผลงานดีเด่น:  
1. ปี 2561  รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจําปี 2561 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์  2. ปี  2560  รางวัลคนดีศรีจําปา ประจําปี  2560 ประเภทรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่  โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ปี 2556  โล่ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจําปี 2556 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. ปี 2555  รางวัลผู้นําเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ จากงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 2 5. ปี 2555  รางวัลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
6.ปี 2554  โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2011 จากสมาคมโดย
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

2. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการและวิจัย 
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3. รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม 
ตําแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และเลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดี 
ประวัติการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
(สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์) 
ผลงานดีเด่น:  
1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานการวิจัยระดับดีเย่ียม ม.ขอนแก่น  
2. รางวัลนกัวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก จาก คณะแพทยศาสตร์   ม.ขอนแก่น 
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําปี 2557 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน จาก  
ม.ขอนแก่น  
4. รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13 โดยการสนับสนุนของสํานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ประจําปี 2015 สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฯลฯ 
5.งานวิจัยที่ดําเนินการกว่า 18 ปีจะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน้ําดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติรวม 83 เรื่อง รวมท้ังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นตามท่ีเสนอมา 
นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านอื่นๆได้แก่  
1.เป็นกรรมการและเลขานุการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดี (Cholangiocarcinoma Research Institute) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและประสานความร่วมมือเพื่อดําเนินการวิจัย สร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีในภาคอีสาน 
2. เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้ง Team leader ในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3. เป็นเลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดี 
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3. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทบูรณาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผศ.ดร.รชันี มติกิตติ  
ตําแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  
สาขาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ประวัติการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
ผลงานดีเด่น:  
1.รางวัลผู้ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  จากสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงราย 
2.รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจําปี 2561 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
3.งานพยาบาลด้านการควบคุมยาสูบในจังหวัดเชียงราย  

3.1 เชื่อมโยงเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ครูมาร่วมดําเนินงานกิจกรรมเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่และบําบัดให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ 

3.2 สร้างและพัฒนาพยาบาลเครือข่ายควบคุมการบริโภคบุหรี่ในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดย
การสนับสนุนจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลชุมชนจํานวน 7 แห่ง สนับสนุนการดําเนินงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจนได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปี 
2560 

3.3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพื่อรองรับคนที่สูบบุหรี่จากชุมชนมาบําบัด
และเลิกบุหรี่ โดยสร้างโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต้นแบบตําบลแม่ไร่ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศที่ 1 ของประเทศไทย ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในปี พ.ศ. 2561 

3.4 ประสานงานกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และผลักดันการสร้างสนามเชียงราย
ยูไนเต็ดและประกาศให้เป็นสนามฟุตบอลปลอดบุหรี่แห่งแรกในประเทศไทย เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2561 

3.5 ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสร้างจิตอาสาพาเลิกบุหรี่ในโรงเรียน 
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กิจกรรมอืน่ๆ 
 
 การอบรม Basic GIS and Its Application 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์
ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านการวิจัยและควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ ตับ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และศูนย์ วิศวกรรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ Basic GIS and Its Application ณ สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 

2. นางอัญภัชชา  สาครขันธ์  
ตําแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานกายภาพบําบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาวิชากายภาพบําบัด) 
ผลงานดีเด่น:  
1. รางวัลที่ 1 การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องท่ีนําเสนอ “ผลของการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมโดยนักกายภาพบําบัดต่อการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ของคนพิการ” วันที่ 25 มีนาคม 2554 
2. รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข”  ได้รับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาต จัดโดย สถาบันแก้วกัลยาศิกขาลัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 
3. รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานเรื่อง “ การจัดบริการขาเทียมของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย” ในการประชุม
วิชาการ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 
4. รางวัลรองชนะเลิศ การนําเสนอผลงานเรื่อง “ผลการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานท่ีรับบริการตรวจเท้าที่
โรงพยาบาลโกสุมพิสัยด้วยวิธี 4 ส.ชะลอแผล” ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 
5. รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมรองเท้าเสริมแผ่นรองชั้นในท่ีส่งเสริมการหายของแผล
ที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน” ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 
6. รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการทําขาเทียมให้แก่คนพิการที่ตัดขาในจังหวัด
มหาสารคาม” ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดมหาสารคาม ป ี2561 
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 การประชุมวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน ในนาม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานที่ประชุม
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร) คณะผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร) ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเร่ือง “การบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Peach Blossom Resort หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานประจําปี 2562  157 
 รายงานประจําปี 2562   

 
 

 มอบต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2561 
ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย มอบ

ต้นเงินกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2561 ซึ่งจะทอดถวาย วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดสว่างสุทธาราม
(บ้านหนองกุง) จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 

2561 ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 265 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 133 คน ปริญญาโท 
1,008 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน รวม 1,410 คน 
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 การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (GS e-Form) 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (GS e-Form) แก่

คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30-12.00 น . ณ  ห้องปฏิ บั ติการคอมพิวเตอร์ (LAB-C) ศูน ย์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และคุณสุรศักด์ิ ศรีสว่างวงค์ คุณภัทรจุฬ จัทรมนตรี ผู้พัฒนาระบบ เป็นวิทยากรช้ีแจง
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (GS e-Form) เพ่ือให้การนําระบบไปใช้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ซึ่งระบบ
ที่ให้บริการเป็นคําร้องต่าง ๆ มีคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม 60 คน ทั้งน้ีคาดว่าระบบ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ใช้ประมาณปีการศึกษาหน้า 
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 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมื่อวันที่ 3 มกราคมและวันที่ 7 มกราคม 2562 ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วราภรณ์ 
ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าพบ 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริ
คุณากร เพ่ือขอพรเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 
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 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ งานระบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (GS e-Form) ครั้งท่ี 2 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานระบบแบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส์ (GS e-Form) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมช้ัน 
5 (ห้อง1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา อาจารย์ประจําภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณอภิเชษฐ์ บุญจวง นักสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้
เข้าอบรม ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา กว่า 40 คน ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (GS e-Form) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดําเนินการกระบวนต่าง ๆในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอัตโนมัติ การดําเนินคําร้องเก่ียวกับการบริหาร
จัดการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การอบรมดังกล่าวเป็นการเช่ือมต่อข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องในขั้นตอนการ
ดําเนินการแบบฟอร์ม การติดตามผล การนําข้อมูลไปใช้ให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน 
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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ 
ประจําปี 2562 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในอาคาร พิมล กลกิจ จํานวน 7 หน่วยงาน ร่วม

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจําปี 2562 อาคาร
พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร
พิมล กลกิจ และบริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) 

กิจกรรมในภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการอบรม
จากน้ันเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“นโยบายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย 
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย“มาตรการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อํานวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย“ทักษะ
เบ้ืองต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย”โดย นายมรกต สุบิน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร 

กิจกรรมในภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.“ฝึกซ้อมแผนอพยพและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจาก
อาคารสูง” โดย นายมรกต สุบิน จากน้ันเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากหน่วยดับเพลิงและป้องกัน
อุบัติภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 การสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies” 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Curriculum Re-

design for Graduate Studies” วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดการสัมมนา และ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies” 
จากน้ันคณาจารย์บัณฑิตศึกษาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางแก้ไขการบริหารจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนาคุณภาพ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย และ ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ดําเนินการเสวนาการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทัน
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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 ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
3 ช้ัน 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดการประชุม และช้ีแจงเกณฑ์ต่าง ๆเก่ียวกับบัณฑิตศึกษา การ
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตรข้ามสาขาวิชา เกณฑ์วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ การทํา
หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ และ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลังจากน้ันเป็นการเปิดโอกาส
ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร จัดการบัณฑิตศึกษาด้านต่าง ๆ มีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
และตัวแทนเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 241 
หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาเอก 88 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 17 หลักสูตร ปริญญาโท 135 
หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
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 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อํานวยการกองบริหารงาน

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 
18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ GS e-Forms 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ GS e-Forms วันจันทร์ที่ 19 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยการอบรมดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.สําหรับอาจารย์และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วงบ่าย เวลา 13.20 - 16.30 น. สําหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา/บัณฑิตศึกษาประจําคณะโดยมี ศ.ดร.สุร
ศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยากรบรรยายในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย คุณอภิเชษฐ์ 
บุญจวง นักสารสนเทศ วิทยากรบรรยายในช่วงบ่าย มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน และเจ้าหน้าที่งาน
บริการการศึกษาเข้าอบรมกว่า 70 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือแนะนําการใช้ระบบคําร้องออนไลน์ GS e-
Forms การติดตามคําร้องของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การดําเนินการและการติดตามคําร้องเป็นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินการกระบวนการต่าง ๆ ใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอัตโนมัติ เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเก็บ
ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินการและติดตามคําร้องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
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ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ซึ่งคําร้องออนไลน์ มีจํานวน 14 แบบฟอร์ม โดยจะเริ่มใช้คําร้องออนไลน์ GS e-Forms 
ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันเฉลิมฉลอง 74 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในวันเฉลิมฉลอง 74 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

“The 74th Anniversary of The National Day of Socialist Republic of Vietnam” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องคอนเวนช่ัน โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ GS e-Forms 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (ห้อง Lab B) ช้ัน 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการอบรม
ดังกล่าวเริ่ม 08.30 - 12.00 น. ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง นักสารสนเทศ และคุณนรมน แจ่มอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็น
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือแนะนําการใช้ระบบคํา
ร้องออนไลน์ GS e-Forms การติดตามคําร้องของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 

 ถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อํานวยการกอง
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก เพ่ือเป็นการถวายสักการะและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนและวงการแพทย์ เน่ืองใน
วันมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ดังน้ี 
ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 

อาคารพิมล กลกิจ ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.พงศกร 
พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การ
ต้อนรับผู้บริหาร จํานวน 10 ท่าน นําโดย รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.สิริชัย อดิ
ศักด์ิวัฒนา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
ด้านการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ ทคบร. เพ่ือนําข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ ทคบร ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประกันคุณภาพของบัณฑติวิทยาลัย 
 
 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 จํานวน 6 หลักสูตร โดยจํานวน 2 หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินจาก
กรรมการที่แต่งต้ังจากส่วนกลางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และจํานวน 3 หลักสูตร
ได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการที่แต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
กําลังกายและการกีฬา หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต (MRDM) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม กําหนดการพร้อมรายช่ือคณะกรรมการและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 46 และตารางที่ 47 

 
ตารางที่ 46 รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 

วันที่ตรวจประเมิน หลักสูตร/สาขาวิชา ประธานและกรรมการ คณะ ตําแหน่ง 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 
สิงหาคม 2562 
ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 
4 

การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

ผศ.ดร.อุบล ชาอ่อน คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 
กันยายน 2562 
ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 
1 

การจัดการการพัฒนาชนบท 
(MRDM) 
   - การจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 

ผศ.จินตนา สมสวัสด์ิ  คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 
กันยายน 2562 
ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 
4 
  

วิทยาศาสตร์การออกกําลัง
กายและการกีฬา 
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย  คณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

ผศ.ล่ิมทอง พรหมดี  คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

วันจันทร์ ที่ 23 
กันยายน 2562 
ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 
4 

ชีวเวชศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  

ผศ.ดร.สุทัศน์ สุทธิประภา คณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.จิตภินันท์  ศรีจักรโคตร คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

ผศ.พญ.พรทิพย์ เหล่ือมหมื่นไวย์ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
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ตารางที่ 47 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ()ไม่ผ่าน () คะแนน ระดับคุณภาพ
ระดับปริญญาโท     
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   3.56 ดี 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลัง
กายและการกีฬา 

  3.58 ดี 

3. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การพัฒนาชนบท(MRDM) 

  3.32 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 

  2.88 ปานกลาง 

ระดับปริญญาเอก     
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   3.58 ดี 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย
และการกีฬา 

  3.63 ดี 

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 20.55 คะแนน 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 6 หลักสูตร 

คะแนนท่ีได้ 3.43 คะแนน 
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 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 

บัณฑิตวิทยาลัยนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางการนําและ
บริหารองค์กรผู้บริหารสามารถนําแนวทางของเกณฑ์น้ีมาใช้ในการปรับปรุงผลการดําเนินงานทุกด้านในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ทําให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ทําให้มีระบบ
ในการดูแลบุคลากรให้ก้าวหน้าและผูกพันกับองค์กร มีการปรับปรุงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มี
การนําระบบปฏิบัติการต่าง ๆและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร สามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการ
และติดตามตัวช้ีวัดที่สําคัญ ซึ่งได้ช่วยให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรมีความสําเร็จและก้าวหน้าตามที่ ต้ังใจไว้ 
นอกจากน้ียังช่วยค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในการดูแลลูกค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มาใช้
บริการเป็นสําคัญ ท้ายที่สุดคือองค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ต้ังไว้ 

ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) วันที่ 29 
ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคารพิมล กลกิจ 
ศ.ดร.สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ
และนําเสนอผลการดําเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
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ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นวลฉวี 
แสงชัย  ผศ.ดร.ลิ่มทอง พรหมดี คณะเทคนิคการแพทย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และนายฤทธิพงษ์ รัตนพลที เป็นผู้ประสานงานจากกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ผู้แทนอาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลและนําเสนอผลการตรวจประเมินฯ ตาม
เกณฑ์ EdPEx เสนอแนะ จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
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ตารางที่ 48  ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตาม OKRs (Objective & Key Results)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายละเอียดในแต่ละด้าน 
ค่าเป้าหมายในปี 

พ.ศ. 2562 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

2562 
1. ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) 
1. จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดระบบการศึกษาแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์ 

3 หลักสูตร / 6 หลักสูตร 

2. จํานวนบทเรียนออนไลน์สะสม 10 บทเรียน / 6 รายวิชา  
67 บทเรียน 

3. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุน ที่มีคุณภาพมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. 

ร้อยละ 60 / ร้อยละ 61.76 

2. ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา 
(แผ่นดิน/รายได้) 

ร้อยละ 60/80 / ร้อยละ 100/85.59 

2. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาและ
ปฏิบัติงานได้จริง (คน)   

31 คน / 31 คน 

3. ด้านจิตวิญญาณความเปน็มหาวิทยาลยัขอนแก่น (Spiritual) 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA โดย
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ร้อยละ 80 / ร้อยละ 100 
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คณะผู้จัดท ำ 
 ที่ปรึกษำ 

ศ.ดร.สุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวิน คณบดี 
รศ.ดร.พงศกร   พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
ศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.ธีรชัย   เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย 
ผศ.ดร.กรชวัล  ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

 ฝ่ำยข้อมูล 
นายประสงค์ ต่อโชติ นางพัชลี   พวงคต 
นางรัตติยากร   วิมลศิริ นางเยาวลักษณ์   แหล่งหล้า 
นางแววตา   วรรณค า นางพาณิภัค   พระชัย 
นางหอมหวล   นาถ  าเพชร นางสาววรินภ์ธร   นันตะเวชกูล 
นางดิลกรัตน์   โคตรสุมาตย ์ นางสาวนวพร   หนูเส็ง 
นายจิรพัฒน์   จันทะไพร นางสาวพนัชกร   โชคลา 
นายสุพัฒน์   พิบูลย์ นายอนุสรณ์   มั่นคง 
นางศิรินธร   สุวรรณทอง นางสาวปัทมา   สมพงษ์ 
นางสาวศิตธีรา  สโมสร นางสาววิไลพร   นามหงษา 
นางสาวพรนภา   โยธาฤทธิ์ นางสาวจิตติมา   ไกรศรีวรรธนะ 
นางสาวธนิดา  รักษาเคน นางสาวศรัณยา แซ่จัง 
นางสาวศิริพร เบญจมาศ นางสาววรรณิศา   สีเรือง 
นายอภิเชษฐ์   บุญจวง นายภาสพงษ์   ฉัตรดอน 

 รวบรวมข้อมูล/ เรียบเรียง/ จัดท ำรูปเล่ม 
นางสาวศิริพร  เบญจมาศ 
นางสาวธนิดา รักษาเคน 
นางสาวศิตธีรา  สโมสร 

 เจ้ำของ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทรศัพท์  0-4320-2420  โทรสาร  0-4320-2421 
เว็บไซต์ : http://gs.kku.ac.th 
e-mail : graduate@kku.ac.th 
Facebook : www.facebook.com/graduateschoolkku 

http://gs.kku.ac.th/
mailto:graduate@kku.ac.th

