


ค ำน ำ 
รายงานประจ าปี 2563 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 2563 ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ทั้งในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การพัฒนา
บุคลากร และการด าเนินกิจกรรมโครงการตามกรอบภารกิจที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย 
4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  2) การ
รักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร 3) การตลาดและการรับเข้านักศึกษา 4) 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม และแผนยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งแผนงานยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละ
ด้านได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
แผนงานของโครงการเหล่านี้ ได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาและงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามตัววัดผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์
หลัก (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทั่วไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานทุกด้านให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญรูปภาพ ซ 
บทน า 1 
 ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 2 
 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
 โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
 การบริหารองค์กร 6 
            คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2563 6 
            หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 7 
            คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 7 
            ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 9 
            บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 10 
  บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย 13 
            ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 13 
            ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และเป้าประสงค์ 14 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 15 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 16 
 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 17 
            โครงการอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 17 
            การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 20 
 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา 23 
 การบริหารงบประมาณ 29 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 31 
 อาจารย์บัณฑิตศึกษา 52 
 การรับเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 54 
 การรับเข้าศึกษา 54 
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 58 

 



  

 

ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 60 
 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 62 
           ทุนการศึกษา 62 
           ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 64 
           ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามประเภทของทุน 66 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 71 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 73 
 การน าเสนอผลงานวิจัย 75 
 วิทยานิพนธ์ดีเด่น 77 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 81 
 การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 98 
 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 101 
 การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 102 
            ระเบียบ/ ประกาศ ที่เก่ียวกับบัณฑิตศึกษา 102 
            การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 103 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 104 
            หลักสูตรสาขาวิชารว่ม 105 
            การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 106 
            นักศึกษาสาขาวิชาร่วม 107 
            ผูส้ าเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 107 
 นักศึกษานานาชาติและการบริการ 109 
            จ านวนนักศึกษานานาชาติ 109 
            ผูส้ าเร็จการศึกษา 111 
  การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ 111 
            การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษานานาชาติ 114 
 การประชาสัมพันธ์และการตลาด 117 
            สื่อประชาสัมพันธ์ 117 

 



  

 

ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 122 
 โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 
 เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 129 
 การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 142 
 สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 144 
 ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 146 
 กิจกรรมอ่ืนๆ 156 
 ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน 169 
 การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 175 
คณะผู้จัดท า 177 
 



 จ 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 8 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 
ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการท างาน  อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 17 
ตารางท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
18 

ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา  
จ าแนกตามหน่วยงานที่จัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

19 

ตารางท่ี 6 ระดับคะแนนการประเมินผลงาน 21 
ตารางท่ี 7 รางวัลส าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 22 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  22 
ตารางท่ี 9 คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2563  24 
ตารางท่ี 10 ก าหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะคณะกรรมการเครือข่าย 

การประสานงานสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
25 

ตารางท่ี 11 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามหมวดรายรับ – รายจ่าย 

29 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 30 
ตารางท่ี 13 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 30 
ตารางท่ี 14 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
32 

ตารางท่ี 15 จ านวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร 
แผนการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา 

33 

ตารางท่ี 16 จ านวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา 
และแผนการศึกษา 

34 

ตารางท่ี 17 จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 

53 

ตารางท่ี 18 สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 55 
ตารางท่ี 19 จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
56 

 



 ฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางท่ี 20 จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563  

จ าแนกตามคณะ 
57 

ตารางท่ี 21 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 59 
ตารางท่ี 22 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  

ปีการศึกษา 2562 
61 

ตารางท่ี 23 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

62 

ตารางท่ี 24 จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุน ในปี 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
และประเภททุน 

65 

ตารางท่ี 25 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา 

66 

ตารางท่ี 26 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย  
ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 

68 

ตารางท่ี 27 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

68 

ตารางท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

71 

ตารางท่ี 29 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 73 
ตารางท่ี 30 จ านวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
76 

ตารางท่ี 31 จ านวนผู้สมัครเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 21  
จากสถาบันทั่วประเทศ 

76 

ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 79 
ตารางท่ี 33 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กร

ระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
82 

ตารางท่ี 34 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ที่น าเสนอ/ ตีพิมพ์
ในระดบัชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

99 

ตารางท่ี 35 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีน าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติ 
และนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

100 

 



 ช 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 36 ระเบียบ/ ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการทบทวน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
102 

ตารางท่ี 37 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 105 
ตารางท่ี 38 จ านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2563 106 
ตารางท่ี 39 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2563  107 
ตารางท่ี 40 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 128 
ตารางท่ี 41 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ าแนกตามประเทศ 
140 

ตารางท่ี 42 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามประเทศ 

141 

ตารางท่ี 43 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

144 

ตารางท่ี 44 สรุปกิจกรรมและงบประมาณสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

145 

ตารางท่ี 45 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 176 
ตารางท่ี 46 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 176 

 



 ซ 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
รูปที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

 
 

รูปที่ 2   โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
 
 

รูปที่ 3 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 
รูปที่ 4 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ 31 
รูปที่ 5 จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 52 
รูปที่ 6 จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา 52 
รูปที่ 7 จ านวนประกาศรับ จ านวนผู้สมคัร และจ านวนรับจริง  ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
55 

รูปที่ 8 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 58 
รูปที่ 9 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 58 
รูปที่ 10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 60 
รูปที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา 60 
รูปที่ 12 จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 67 
รูปที่ 13 จ านวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 69 
รูปที่ 14 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 70 
รูปที่ 15 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ าแนกตามคณะ 
70 

รูปที่ 16 จ านวนวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามเดือน 103 
รูปที่ 17 จ านวนวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามคณะ

  
104 

รูปที่ 18 จ านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 108 
รูปที่ 19 จ านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559-2563 จ าแนกตามระดับชาติ

และนานาชาติ 
108 

รูปที่ 20 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 109 
รูปที่ 21 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามประเทศ 110 
รูปที่ 22 จ านวนนักศึกษานานาชาติที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 111 
รูปที่ 23 จ านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-6 128 
รูปที่ 24 เกรดเฉลี่ยผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา 128 
รูปที่ 25 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

139 

รูปที่ 26 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 139 
รูปที่ 27 จ านวนผู้มารับบริการ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ าแนกตามสถานภาพ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

142 



 ฌ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ่) 
  หน้า 
รูปที่ 28 เรื่องที่ผู้รับบริการติดต่อ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 143 
รูปที่ 29 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด One Stop Service  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
143 
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ควำมเป็นมำของบัณฑิตวิทยำลัย 
 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในระดับคณะซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2521 เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพ่ิมอีก จ านวน 
3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า รวมเป็น
เปิ ดสอนทั้ งสิ้ น ในปี การศึ กษ า 2524 จ านวน  7 
สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เ พ่ิ ม ขึ้ น ทุ ก  ๆ  ปี  แ ล ะ ใน ปี  พ .ศ .  2558 มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้
ถูกจัดเป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัย เพ่ือรับผิดชอบการ
บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกทั้งด้านการรับเข้า การลงทะเบียนและ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ทั้งหมดและเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีสาขาวิชาเปิดสอนเพิ่มมากข้ึนและมีคณะต่าง ๆ 
ที่มาเกี่ยวข้องมากขึ้น ท าให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจ ากัดไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้ คณะ
ด าเนินการ โดยก าหนดให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 
ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่รับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เมื่อภารกิจเปลี่ยนไปจึงท าให้โครงสร้างบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัยที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ 

การบ ริห ารงานบัณ ฑิ ต วิท ย าลั ยมี คณ ะกรรมการที่ ส าคัญ ของบัณ ฑิ ต วิท ย าลั ย  ภ ายหลั ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณบดีและรองคณบดี 3 คน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย สื่อสาร 
ก ากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการด าเนินงาน  
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2. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) รองคณบดี 3 คน 3) ตัวแทนจาก
หัวหน้าสาขาวิชา 1 คน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 5) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเลขานุการ มี
อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558  

3. คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) 
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ 3) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4) ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 26 คน มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะ
ต่าง ๆ  

4. คณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3 คน (ฝ่าย
วิชาการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายการต่ างประเทศ) 3) ตัวแทนจากคณบดี 3 
คน (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตวิทยาลัย  

5. คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา  ประกอบด้วย 1) 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 3) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย 4) ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ ที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีหน้าที่รับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติยังคณะต่าง ๆ  

ในปี 2562 กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในบัณฑิต
วิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 กองบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงานคือ 1) งานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 2) งานบริการวิชาการ 
และ 3) งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักที่มอบหมายโดยสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัย
คุณภาพและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของตนเองในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง
ท าหน้าที่ก าหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนก ากับติดตามการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

 
 

รูปที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รูปที่ 2  โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



 รายงานประจ าปี 2562    
 

 

6 

กำรบริหำรองค์กร 
 
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปี 2563 
 

 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

ประธำนกรรมกำร 

 

 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 

กรรมกำร 

 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 

กรรมกำร 

 
ศ.ดร.วรำภรณ์ ภูตะลุน  

กรรมกำร 

 
รศ.ดร.ปำริฉัตร ประจะเนย์ 

กรรมกำร 

 
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 

กรรมกำร 

 
ศ.ดร.อลิศรำ เรืองแสง 

กรรมกำร 

 
ดร.ประสงค์  ต่อโชติ 

กรรมกำรและเลขำนกุำร 
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 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
1. วางนโยบายและแผนงานที่เก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา 
3. พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. พิจารณาการขอจัดตั้ง จัดสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
5. วางนโยบายและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเสาะแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุน

การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
7. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพ่ือ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนบัณฑิตศึกษำ 
มีวาระ 4 ปี มีหน้าที่ พิจารณาข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน

บัณฑิตศึกษา แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ 
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ตำรำงท่ี 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 
ที ่ กรรมกำร ต ำแหน่ง 

1  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

2  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ 

3  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 

4  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ เป็นกรรมการ 

5  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์ เป็นกรรมการ 

6  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ 

7  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 

8  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ 

9  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเทคนคิการแพทย ์ เป็นกรรมการ 

10  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ เป็นกรรมการ 

11  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ์ เป็นกรรมการ 

12  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ 

13  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลย ี เป็นกรรมการ 

14  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 

15  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ เป็นกรรมการ 

16  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธรุกิจและการบญัชี เป็นกรรมการ 

17  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์ เป็นกรรมการ 

18  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 

19  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ เป็นกรรมการ 

20  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 

21  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาต ิ เป็นกรรมการ 

22  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 

23  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศลิปศาสตร์ เป็นกรรมการ 

24  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นกรรมการ 

25  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธรุกิจ เป็นกรรมการ 

26  รองคณบดฝี่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ บัณฑติวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

27  รองคณบดฝี่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิเทศสัมพันธ์และวิจัย บณัฑติวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

28  รองคณบดฝี่ายวิชาการ บณัฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

29  ผู้อ านวยการกองบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลยั เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

30  หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสมัพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

31  หัวหน้างานบริการวิชาการ บณัฑติวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

32  หัวหน้างานบริหาร วางแผนและพฒันาคุณภาพ บณัฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผู้บริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 
 

 

 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

คณบดี 

 

 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร วำงแผน 

และพัฒนำคุณภำพ 

 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย 

 
ศ.ดร.วรำภรณ์ ภูตะลุน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 

 
ผศ.ดร.กรชวัล ชำยผำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.ประสงค์  ต่อโชติ 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
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 บุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย 
งำนบริหำร วำงแผนและพัฒนำคุณภำพ 

 

 
นำยจิรพัฒน์  จันทะไพร 

หัวหน้ำงำนงำนบริหำร วำงแผนและพฒันำคุณภำพ/เจำ้หน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปปฏบิัติกำร 
  

 

 
นำงแววตำ  วรรณค ำ 

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

 

 
นำงสำววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล 

นักวิชกำรพัสด ุ

 

 
นำงสำวธนิดำ แพงศรี 

นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศช ำนำญกำร 

 
 

 
นำงศิรินธร สุวรรณทอง 
นักวิชำกำรเงินและบญัช ี

 
 

 
นำงสำววิไลพร นำมหงษำ 
นักวิชำกำรเงินและบญัช ี

 

 
 

 
นำงหนูแดง  ตำบ้ำนดู ่

พนักงำนปฏิบตัิงำนทั่วไป 

 

 
นำยไพศำล  แสงสุวรรณ 

พนักงำนทั่วไป 

 

 
นำงสำวรุ่งนิภำ คนล  ำ 

คนงำน 

 
 
 

 
นำยวุฒิพงษ์  จันทรแ์ก้ว 

พนักงำนขับรถยนต ์

กำรเงินและบัญช ี
สำรบรรณ 

กำรเจ้ำหน้ำที ่ พัสดุ แผนและประกันคุณภำพ 

ผลิตเอกสำร อำคำรสถำนที่ รับ-ส่งหนังสือ/ยำนพำหนะ 

บริหำร/อำคำรสถำนที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
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งำนบริกำรวิชำกำร 

 
 

 
นำงพำณิภัค พระชัย 

หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร/นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
    

 

 
นำงสำวปทัมำ สมพงษ ์

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำยสุพัฒน์ พิบูลย ์

พนักงำนธุรกำร ส 4 
 

 

 
นำงหอมหวล นำถ  ำเพชร 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 

 
นำยอนุสรณ์ มั่นคง 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 

 
นำงสำวพนัชกร โชคลำ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำงเยำวลักษณ์ แหล่งหลำ้ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำยภำสพงษ ์ฉตัรดอน 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำงสำวศิริพร เบญจมำศ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ 

สำขำวชิำรว่ม 

อบรมพัฒนำฯและOne Stop Service 

วำรสำรวิจยั/เครือขำ่ย/ประชมุวิชำกำร

วิชำกำร 

สำขำวชิำรว่ม/ทะเบยีนนักศึกษำ 

ประกันคุณภำพและวิเครำะหข์้อมูล 
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งำนรับเข้ำ กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ 
 
 

 
นำงดิลกรัตน์  โคตรสุมำตย ์

หัวหน้ำงำนรับเขำ้ กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ /นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 

 
นำงสำวศิตธีรำ สโมสร 

นักประชำสัมพันธ ์

 

 
นำงสำวนวพร หนูเส็ง 

นักวิชำกำรศึกษำ 
 

 

 
นำงพรนภำ  ศรีวรกุล 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำงพัชลี พวงคต 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำงสำวจิตติมำ ไกรศรีวรรธนะ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 
นำงสำวศรัณยำ  แซ่จัง 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 
นำงสำววรรณิศำ สีเรือง 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำยอภิเชษฐ์  บญุจวง 

นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 
นำยพัทธดนย ์ ธนูเสรมิ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

รับเขำ้ 

วิเทศสัมพันธ์ 

ประชำสัมพันธ์/ทุนค่ำยบัณฑติศึกษำ สโมสรนักศึกษำ/ทุน ศ.กนก/เผยแพร่

ผลงำน 

ทุนกำรศึกษำ 

ระบบสำรสนเทศ 

รับเขำ้/ระเบียบ/ประกำศ/ศิษย์เกำ่ 

ทุนวิจัย/คณำจำรยบ์ัณฑิตศึกษำ 
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บทบำทหน้ำที่และวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยำลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.  2541 โดยสรุปคือ วางนโยบาย
และแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่
จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาร่วมที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะอีกด้วย 
ปณิธำน 
 เพ่ือก ากับมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการการศึกษาที่ เป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 

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

เอกลักษณ์ 
 การท างานแบบความร่วมมือและเชื่อมโยง (Collaboration and Connection) 
อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตพร้อมท างานบนพ้ืนฐานการวิจัย (Ready to Research) 
วัฒนธรรมองค์กร 
 ความร่วมมือ การบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 
ค่ำนิยม 

1. การท างานเป็นทีม  
2. การให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ   
3. รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม  
4. พร้อมปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศำสตร์กำรบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 
1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World 

Class University)  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ 
5. พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
6. การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 3. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า 
 5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี 
 7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2565 มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้คือ 1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University) 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์
ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง 3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
4) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ 5) พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้
ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 6) การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 7) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และได้พัฒนาตามกรอบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ที่ได้ท าไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรอบตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น 
การบริหารและแนวทางในการผลักดันภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารทั้งสิ้น 66 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ 55 โครงการ (ร้อยละ 83.33) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตำรำงที่ 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศำสตร์ที ่ ยังไม่

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ผลรวม
ทั งหมด 

1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่นให้เป็น
มหาวิทยาลยัวิจัยระดับโลก (World Class University) 

- 1 2 3 

2. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจยัที่เข้มแข็ง 

- 1 2 3 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา - 2 13 15 

4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิด
จากการบูรณาการ 

- - 6 6 

5. พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสูค่วามเป็นนานาชาต ิ - 1 3 4 

6. การตลาดและประชาสัมพันธ์เชงิรุก 3 - 10 13 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - 3 19 22 

ผลรวมทั งหมด 3 8 55 66 

ร้อยละ 4.55 12.12 83.33 100.00 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2563 
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กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท างานอยู่ 3 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 30 คน จ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 21 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้) 2 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6 คน ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 20.00 ของบุคลากรทั้งหมด ส าหรับวุฒิ
การศึกษาของบุคลากรจ าแนกเป็นปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 10 คน ปริญญาตรี 15 คน และต่ ากว่าปริญญา
ตรี 4 คน ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.33 
ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

  
ตำรำงที่ 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการท างาน อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 
  
กำรจัดกลุ่มบุคลำกรตำม

สำยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร

(ร้อยละ) 
อำยุเฉลี่ย (ปี) วุฒิกำรศึกษำ (ร้อยละ) 

อำยุตัว รำชกำร ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก 

1. พนักงำนมหำวิทยำลัย 
   1.1 งบประมำณแผ่นดิน 
   1.2 เงินรำยได้ 

 
21 (70.00) 
2 (6.67) 

 
44.06 
41.08 

 
18.13 
16.54 

 
2 (6.67) 
0 (0.00) 

 
10 (33.33) 
1 (3.33) 

 
8 (26.67) 
1 (3.33) 

 
1 (3.33) 
0 (0.00) 

2. ลูกจ้ำงประจ ำ 1 (3.33) 47.10 20.08 0 (0.00) 1 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว 6 (20.00) 37.38 7.89 2 (6.67) 3 (10.00) 1 (3.33) 0 (0.00) 

รวม 30 (100.00) 42.63 16.05 4 (13.33) 15(50.00) 10(33.33) 1 (3.33) 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
  

 โครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำที่จัดโดยบัณฑิตวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก 
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็น

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 
93.55 สามารถจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดโครงการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 โครงการที่จัด
โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 53 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.55 และโครงการที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง จ านวน 13 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.55 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และตารางที่ 5  
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ตำรำงที่ 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

เร่ือง วันที ่ วิทยำกร จ ำนวน (คน) 

อบรม เรื่อง การน าเสนอข้อมลูเพือ่การบริหาร
จัดการโดยใช้โปรแกรม Power Bi 

17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุภาพ  ไชยยา 23 คน 

ประชุมแลกเปลีย่นความรู้ของบุคลากรบณัฑิต
วิทยาลัย เรื่อง Digital Document & Digital 
Signature  

27 เมษายน 2563 ดร.ประสงค์  ต่อโชต ิ 20 คน 

ประชุมแลกเปลีย่นความรู้ของบุคลากรบณัฑิต
วิทยาลัย เรื่อง Digital Workflow บัณฑิต
วิทยาลัย 

21 พฤษภาคม 2563 ดร.ประสงค์  ต่อโชต ิ 20 คน 

ประชุมแลกเปลีย่นความรู้ของบุคลากรบณัฑิต
วิทยาลัย เรื่อง กระบวนการช าระเงินผ่าน QR 
Code 

8 มิถุนายน 2563 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง 22 คน 
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ตำรำงท่ี 5  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา จ าแนกตามหน่วยงาน         

ที่จัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงำน จ ำนวน (โครงกำร) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 1 10 32.26 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 10   

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 45 26 83.87 

1. กองการต่างประเทศ 3 2   

2. กองคลัง 7 5   

3. กองทรัพยากรบุคคล 3 1   

4. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 9   

5. กองสื่อสารองค์กร 5 2   

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 2   

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 2   

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2   

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 6   

10. ส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 3 4   

11. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4 7   

12. ส านักหอสมุด 4 5   

บัณฑิตวิทยำลัย 9 25 80.65 

รวมทั งสิ น 55 26   
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

และสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่งงาน ซึ่งระบบการประเมินได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาระงานที่
เปลี่ยนแปลงทุกปี โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามระบบประเมินผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นมารับผิดชอบในการประเมินผลงานของบุคลากร คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่ในการ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมิน การด าเนินการประเมินปีละ 1 ครั้ง เป็นเดือนมิถุนายน ถึง  เดือน
พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงการวาง
แผนการพัฒนาผลการปฎิบัติงาน การบริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท าแฟ้มสะสม
งานโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1. การจัดกลุ่มบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย 2) กลุ่มลูกจ้างประจ า 3) กลุ่มลูกจ้างชั่ วคราว บุคลากรทุกคน จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วน
ร่วมจัดท าเอกสารแสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่ง  

2. การมอบหมายงาน และข้อก าหนดในการมอบหมายงานการมอบหมายงานให้บุคลากรต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย เหมาะสมกับระดับต าแหน่งและสาขา
วิชาชีพ นั้น ๆ โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้มอบหมายงาน และผู้รับมอบงาน และมีการก าหนดน้ าหนัก
คะแนนผลงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเองตามสัดส่วนที่บุคลากร
ก าหนดร่วมกัน 

3. การปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัยให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ในระหว่างการด าเนินงานจะต้องมีผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  หัวหน้างาน ก ากับ ติดตาม 
และให้ค าปรึกษาพร้อมทั้งแนะน าให้ความช่วยเหลือในกรณีมีปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
ส าเร็จ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
4.1 รายงานการประเมินตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะให้

บุคลากรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยแสดงความส าเร็จของ
งานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงปริมาณและคุณภาพกับผลการปฏิบัติจริง ซึ่งต้องสามารถ
แสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยจัดท าเป็นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)   

4.2 การประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 100 แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1) การประเมินปริมาณงาน (คะแนนเต็ม 40) โดยประเมินตามภาระงานที่ก าหนดไว้ในข้อ

ก าหนดการจ้างหรือข้อก าหนดการปฏิบัติงาน 
2) การประเมินคุณภาพงาน (คะแนนเต็ม 30) โดยประเมินตามดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดการจ้างหรือข้อก าหนดการปฏิบัติงาน 
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3) การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 20) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน (10 คะแนน) และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (10 คะแนน) 

4) การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร (360 องศา) บุคลากรประเมิน
กันเอง (10 คะแนน) 

โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย และหัวหน้างาน โดยประเมินจากเอกสารที่ผู้รับการประเมินรายงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมงานและ SAR  

5. วิธีการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินผลงานโดยก าหนดน้ าหนักคะแนนผลงาน 
(งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเอง) โดยคะแนนแต่ละงานอยู่ในช่วงที่ก าหนด ในแต่ละงานจะต้องก าหนด
คะแนนปริมาณงาน และคุณภาพของงาน การพิจารณาผลการประเมินฯ จะน าคะแนนทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน แล้ว
น าไปเทียบกับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 5 เกณฑ์ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง และแจ้ง
ผลการประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบโดยวิธีลับ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ควร
พัฒนาของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 

ตำรำงท่ี 6  ระดับคะแนนการประเมินผลงาน 
 

เกณฑ์ คะแนน 

ดีเด่น 90-100 

ดีมาก 80-89.99 

ดี 70-79.99 

พอใช้ 60-69.99 

ไม่ผ่านการประเมิน ต่ ากว่า 60 

 
6.  ผลการประเมิน 

 6.1  ผลต่อองค์กรจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จะท าให้
หน่วยงานงานทราบว่าผลงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงานก าหนดไว้ในภาพรวม สัมฤทธิ์ผลเท่าใด ซึ่ง
จะต้องน ามาทบทวนปรับปรุงแผนการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง     
 6.2  ผลต่อบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยน าผลคะแนนที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบใน
การพิจารณาดังนี้ 
 1)  การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 3 กลุ่ม    
 2)  การต่อสัญญาจ้างของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย     
 3)  การให้รางวัลส าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ดีมาก เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจต่อ
บุคลากร โดยให้รางวัลในการอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นไปอีก  ตามประกาศการให้
รางวัลฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 7 รางวัลส าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 
 

กลุ่ม ดีเด่น ดีมำก 

ช านาญการและผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 15,000 6,000 

ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวที่มีต าแหน่งเทียบเท่า
ปฏิบัติการ (ต าแหน่งที่บรรจุจากวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 

10,000 4,000 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
ที่บรรจุจากวุฒิที่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

5,000 2,000 

 
ตำรำงท่ี 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภท 1 มิถุนำยน 2562 – 31 พฤษภำคม 2563 

ดีเด่น ดีมำก 

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน 13 9 

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ -  2 

ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 

ลูกจ้างประจ า 1  - 
 
 7.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือให้บุคลากรที่ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว
ยังขาดศักยภาพบางอย่างส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรม
หรืออาจจะส่งไปอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะที่
นักศึกษาสังกัด โดยรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษาตั้งแต่การรับเข้าจนสิ้นสุดกระบวนการส าเร็จ
การศึกษา จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 17 คณะ 1 วิทยาเขต คือวิทยาเขตหนองคาย (จ านวน 1 
คณะ คือ คณะสหวิทยาการ) 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น และ 3 หน่วยงาน คือ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ท าหน้าที่ในการประสานงานและ
สนับสนุนด้านการลงทะเบียน ส านักหอสมุด และส านักเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนและให้บริการทางด้าน
การศึกษาค้นคว้างานด้านการเรียนการสอนการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หน่วยงานเหล่านี้มีปัญหาใน
ค วาม ไม่ ค ล่ อ งตั ว  แ ล ะ เกิ ด ค ว าม ล่ าช้ า ใน ก าร
ประสานงานระหว่างคณะ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการ
ปรับโครงสร้างในการบริหารงานใหม่โดยกระจายความ
รับผิดชอบไปยังคณะต่าง ๆ ให้มีบทบาทและหน้าที่ใน
การบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะนั้น ๆ 
จึงได้มีคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่าย
สนับสนุนบัณฑิตศึกษาเกิดข้ึน    

หน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการร่างระเบี ยบ ประกาศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน หน้าที่อีก
อย่างของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลที่บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นส าหรับเป็น
ศูนย์กลางในการน าข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษาไปใช้อ้างอิงได้ คือฐานข้อมูลการใช้ระบบการให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลทะเบียนอาจารย์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลระบบด าเนินการค าร้องออนไลน์ (GS e-Forms) 
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ตำรำงที ่9  คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2563 
ที ่ กรรมกำร ต ำแหน่ง 

1  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 

3  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นกรรมการ 

4  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย  เป็นกรรมการ 

5  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นกรรมการ 

6  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

7  นางลุมพินี  แสนเมือง  เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์) 

8  นางพัชรี พงศ์พัสนันท์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคโนโลยี) 

9  นางปารัชญ์ โคธิเสน เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์) 

10  นางสาวพัฐชญาณ์ พิชิตวงศ์ชัย เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์)    

11  นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์) 

12  นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

13  นางสาวแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์  เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์) 

14  นางสาวเนตรนภา  ตะลาด เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 

15  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์) 

16  นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์) 

17  นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

18  นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์) 

19  นางสาวพัชราภรณ์ เสนาศูนย์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

20  นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์) 

21  นางอริสรา อุดจันทร์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์) 

22  นางสาวกนิษฐา ประนม เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

23  นางสาวเพ็ญณิชชา  สีชาพุด เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

24  นางสาวภัคจิรา แสนใจ เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)     

25  นางสาวอรอุมา ศึกษา เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ) 

26  นางอารีย์  อินเสาร์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักงานวิทยาเขตหนองคาย) 

27  นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุเลิศ   เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ)  

28  นายสมโภชน์  ถ่ินปร ุ เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

29  นางสาวพิมนพัท  เลียบสวัสดิ ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

30  นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักหอสมุด) 

31  นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์  เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ตำรำงที ่9   คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2563 (ต่อ) 
ที ่ กรรมกำร ต ำแหน่ง 

32  นางหอมหวล  นาถ้ าเพชร กรรมการ 

33  นางสาวศิตธีรา สโมสร กรรมการ 

34  นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ กรรมการ 

35  นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ 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 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 

การอบรม สัมมนา การประชุมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ประชุม ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
 
ตำรำงท่ี 10  ก าหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของ

ฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที ่ ครั งท่ี วัน/เดือน/ปี ประชุมเครือข่ำย/สัมมนำเชิงปฏบิัติกำร หมำยเหตุ 

1 1/63 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ    

เวลา 10.00-12.00 น. 

2 2/63 วันท่ี 9 มกราคม 2563 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ     

เวลา 10.00-12.00 น. 

3 3/63 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ     

เวลา 13.30-16.30 น. 

4 4/63 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ประชุมโดยระบบออนไลน์ Google Meet บณัฑิต
วิทยาลัย 

เวลา 13.30-16.30 น. 

5 5-63 วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 10.00-12.00 น. 

6 6/63 วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 
 

ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลัย 3 ช้ัน 4 บัณฑิต
วิทยาลัย อาคารพมิล กลกจิ 

เวลา 10.00-12.00 น. 
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ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประสำนงำน
ของฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ ครั งท่ี 1/2563 
วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 อำคำรพิมล กลกิจ  

 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประสำนงำน
ของฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ ครั งท่ี 2/2563  
วันที่ 9 มกรำคม 2563 ณ อำคำรพิมล กลกิจ  
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กำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำร

ประสำนงำนของฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ 

ครั งที่ 3/2563 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรพิมล กลกิจ 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประสำนงำนของ
ฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ ครั งท่ี 4/2563 

วันที่ 26 มิถุนำยน 2563 ณ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
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ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประสำนงำนของ
ฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ ครั งท่ี 5/2563  

วันที่ 20 สิงหำคม 2563 ณ อำคำรพิมล กลกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประสำนงำน
ของฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ ครั งท่ี 6/2563 
วันที่ 29 ตุลำคม 2563 ณ อำคำรพิมล กลกิจ 
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กำรบริหำรงบประมำณ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 8,769,720.00 บาท และรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้จ านวน  35,853,498.99
บาท รวมทั้งสิ้น 44,623,218.99 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 13 รูปที่ 3 และรูปที่ 4  
 

ตำรำงท่ี 11 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 จ าแนกตามหมวดรายรับ-รายจ่าย 
งบประมำณแผ่นดิน 

หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

1. เงินเดือนพนักงาน 8,769,720.00 

2. ค่าจ้างประจ า - 

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ - 

4. ค่าครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 

5. เงินอุดหนุน - 

รวม 8,769,720.00 

 

งบประมำณเงินรำยได้ (รำยรับจริง) 
งำน/หมวดรำยรับ จ ำนวนเงิน 

1. รายไดจ้ากการจดัการศึกษา       4,789,790.74  

2. รายไดจ้ากค่าปรบั            24,900.00  

3. รายไดจ้ากบริการวิชาการ         303,100.00  

4. รายไดด้อกเบี้ยรับและรายไดจ้ากการลงทุน           79,911.75  

5. รายไดร้ะหว่างหน่วยงานรับโอนจากหน่วยงานอื่น 30,655,796.50  

รวม     35,853,498.99  
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รูปที่ 3 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตำรำงท่ี 12  เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณที่ใช้จ่ำยจริง คงเหลือ 

1. เงินเดือนพนักงาน               8,769,720.00             8,769,720.00                     -    

2. ค่าจ้างประจ า                              -                              -                       -    

3. ตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ                              -                              -                       -    

4. ค่าครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                              -                              -                       -    

5. เงินอุดหนุน                              -                              -                       -    

รวม               8,769,720.00            8,769,720.00                     -    
 
 
ตำรำงท่ี 13  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     8,769,720.00                      -    8,769,720.00  

ค่าจ้างช่ัวคราวและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    2,663,713.09  2,663,713.09  

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค   3,320,769.95  3,320,769.95  

ครุภณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       2,066,796.01  2,066,796.01  

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย   1,251,856.82  1,251,856.82  

เงินอุดหนุน  27,980,031.50  27,980,031.50  

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน       -            907,917.05  907,917.05  

เงินสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย (กองทุนรวม5%และ
สาธารณูปโภค5%) 

 492,239.98   492,239.98  

รวม  8,769,720.00  38,683,324.40  47,453,044.40  
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รูปที่ 4 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 
241 หลักสูตร หลักสูตรเหล่านี้จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและความก้าวหน้า
ในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์และงานวิจัย 
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน ซึ่งหลักสูตรสามารถจ าแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้   

1. หลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/
หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 137 
หลักสูตร 

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จ านวน 18 หลักสูตร 

3. หลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 86 หลักสูตร 

นอกจากนี้ยังจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังรายละเอียดในตารางที ่ 14 และจ าแนกตามคณะดัง
รายละเอียดในตารางที่ 15 หลักสูตรเหล่านี้จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและ
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์
และงานวิจัยตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา มีจ านวนทั้งสิ้น 241 
หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 137 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 18 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 86 หลักสูตร และในปี 2562 มีหลักสูตรนานาชาติ 40 หลักสูตร   
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ตำรำงท่ี 14 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสำขำวิชำ ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก รวม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 54 18 28 100 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55   40 95 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28   18 46 

รวม 137 18 86 241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจ าปี 2562    
 

 

33 

ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร แผนการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา 

คณะ 

ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำโท ปริญญำเอก กลุ่มสำขำวิชำ 

หลักสูตร 

รวม 

ระบบ 

รวม 

หลักสูตร 

รวม 

ระบบ 

รวม 

แผนการศึกษา 

รวม 

หลักสูตร 

รวม 

ระบบ 

รวม 

แผนการศึกษา 

รวม 

มนุษย์ฯ 

สุขภาพฯ 

เทคโนฯ 

รวม ไทย ปกติ ไทย นานาชาติ ปกติ ค.
พิเศษ 

ก1 ก2 ข ไทย นานาชาติ ปกติ ค.
พิเศษ 

1.1 1.2 2.1 2.2 

เกษตรศาสตร์         10 1 11 11 1 12 10 11 2 23 8 1 9 9   9 9 7 7 5 28     20 20 

เทคโนโลย ี         3 2 5 5   5 5 5 1 11 3   3 3   3 3 3 3 3 12     8 8 

วิทยาศาสตร์         15 4 19 16 6 22 11 18 6 35 8 5 13 13   13 12 7 12 13 44     32 32 

วิศวกรรมศาสตร์         13   13 12 8 20 13 13   26 11   11 10 8 18 11 11 11 11 44     24 24 

สถาปัตยกรรมศาสตร์         4   4 3 3 6 4 4 4 12 2   2 2   2 2   2   4     6 6 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ           2 2 2   2 2 2   4   2 2 2   2 2 2 2 2 8     4 4 

ทันตแพทยศาสตร์ 2 2 2 2 3 1 4 3 1 4   1   1 1   1 1   1 1 1 1 1 4   7   7 

เทคนิคการแพทย์         4   4 3 2 5 3 4 1 8 3 1 4 4   4 4 4 2 2 12   8   8 

พยาบาลศาสตร์         8 1 9 9 7 16 1 9 6 16 1   1 1   1 1   1 1 3   10   10 

แพทยศาสตร์ 14 14 14 14 11 5 16 15   15 7 15 1 23 9 5 14 14   14 14 1 14 13 42   44   44 

เภสัชศาสตร์ 1 1 1 1 8   8 6 2 8 7 8 2 17 2   2 2   2 2 1 2 2 7   11   11 

สัตวแพทยศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2   4   1 1 1   1 1 1 1 1 4   4   4 

สาธารณสุขศาสตร์         8 1 9 8 7 15 9 9   18 1 2 3 3   3 3   3   6   12   12 

บริหารธุรกิจและการบัญชี         2   2   2 2   2 2 4 1   1 1   1 1   1 1 3 3     3 

บัณฑิตวิทยาลัย         3 1 4 4 2 6 4 4 2 10 2   2 2 1 3 2 2 2 2 8 2 4   6 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         7   7 5 3 8 3 7 3 13 6 1 7 6 2 8 6   6   12 14     14 

ว.การปกครองท้องถ่ิน         1   1   1 1 1 1 1 3   1 1 1   1 1   1   2 2     2 

ว.บัณฑิตศึกษาการจัดการ         1   1 1 1 2   1 1 2           0         0 1     1 

วิทยาลัยนานาชาติ           1 1 1   1   1   1           0         0     1 1 

ศิลปกรรมศาสตร์         3   3 3 3 6   1   1 2   2 2 2 4 2   2   4 5     5 

ศึกษาศาสตร์         7   7 7 7 14   7   7 7   7 7 5 12 2   7 2 11 14     14 

เศรษฐศาสตร์           1 1   1 1   1 1 2           0         0 1     1 

สังคมศาสตร์บูรณาการ         2   2 2   2 2 2 2 6           0         0 2     2 

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

บริหารธุรกิจ         1   1 1 1 2 1 1 1 3           0         0 1     1 

รวม 18 18 18 18 116 21 137 120 60 180 85 130 36 251 67 19 86 84 18 102 79 40 80 59 258 46 100 95 241 
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ฉบับล่ำสดุ ครบ 
5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะวิทยำศำสตร ์

ปริญญำโท 

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 เคม ี(หลักสูตรนานาชาติ) 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 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 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

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     

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 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2554 ปรับปรุง 2559 1/60 2563 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

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

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  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ ์ 2563 ใหม่ 2563 2/63 2567 นานาชาต ิ             
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ฉบับล่ำสดุ ครบ 
5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะวิทยำศำสตร ์

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1     2.2 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2560 2/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

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

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2553 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ       2.1 2.2 

10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2560 2/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

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

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะเกษตรศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่ม
เปิดสอน 

ฉบับล่ำสดุ ครบ 
5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะเกษตรศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

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

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร 2555 ปรับปรงุ 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญำเอก 

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 เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปิดสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะเกษตรศำสตร ์

ปริญญำเอก 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2560 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   

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

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

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

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

4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

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

6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 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 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส ์

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     

13 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมนวัตกรรม 2563 ใหม่ 2563 1/63 2567 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2     
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

ปริญญำเอก 

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   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 

11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมนวัตกรรม 2563 ใหม่ 2563 1/63 2567 ภาษาไทย   ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะศึกษำศำสตร ์

ปริญญำโท 

1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการให้
ค าปรึกษา 

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     

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     
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะศึกษำศำสตร ์

ปริญญำโท 

7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

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

ปริญญำเอก 

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   

คณะพยำบำลศำสตร ์

ปริญญำโท 

1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ ่ 2560 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   

2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 

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 การบริหารทางการพยาบาล 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

5 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   

6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2 ข   

8 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

2555 ปรับปรุง 2560 1/61 2564 ภาษาไทย ปกติ     ก2 ข   
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะพยำบำลศำสตร ์

ปริญญำโท 

9 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) 

  2556 ปรับปรุง 2561 1/62 2565 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญำเอก 

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

คณะแพทยศำสตร ์

ปริญญำโท 

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 ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล 

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 ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตร
นานาชาติ) 

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 (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะแพทยศำสตร ์

ปริญญำโท 

13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีเทคนิค 2559 ใหม่ 2559 1/60 2563 ภาษาไทย ปกติ     ก2     

14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 2562 ใหม่ 2562 1/60 2566 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร์และอาชวีอนา
มัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

2563 ใหม่ 2563   2567 นานาชาต ิ             

ป.บัณฑิตชั นสูง 

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           

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 จิตเวชศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

8 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จักษุวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

9 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ศัลยศาสตร์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

10 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

11 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู 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           
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะแพทยศำสตร ์

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล 

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 พยาธิวิทยา 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย ์ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1 2.2 

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

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

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

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2560 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

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

11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ) 

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

12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 

14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 2562 ใหม่ 2562 1/60 2566 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1 2.2 
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์

ปริญญำโท 

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     

ปริญญำเอก 

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 ์(หลักสูตร
นานาชาติ) 

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   

คณะเทคนิคกำรแพทย ์

ปริญญำโท 

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   
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะเทคนิคกำรแพทย ์

ปริญญำโท 

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

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย ์

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2     

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

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 

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

8 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 

  2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 2558 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

 



 รายงานประจ าปี 2562    
 

 

45 

ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์

ปริญญำเอก 

1 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

2 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) 

  2555 ปรับปรงุ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและชวีสถิติ 
หลักสูตรนานาชาต ิ

2556 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   

คณะทันตแพทยศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ           

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตร
นานาชาต ิ

2554 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

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

ประกำศนียบตัรบณัฑิตชั นสูง 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ           

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

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ช่องปาก 2555 ปรับปรุง 2561 1/56 2565 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะเภสัชศำสตร ์

ปริญญำโท 

1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

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

3 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเภสัชกรรม 2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการ
จัดการด้านสุขภาพ 

2555 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและ
สุขภาพ 

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 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     

ประกำศนียบตัรบณัฑิตชั นสูง 

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

ปริญญำเอก 

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 

ปริญญำโท 

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     

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ   ก1 ก2     
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะเทคโนโลยี 

ปริญญำโท 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรม ความปลอดภยั และ
การจัดการคุณภาพอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

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

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2557 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญำเอก 

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 2557 ปรับปรุง 2563 1/63 2567 ภาษาไทย ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ประกำศนียบตัรบณัฑิตชั นสูง 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
คลินิก 

2563 ใหม่ 2563   2567 ภาษาไทย             

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์

ปริญญำโท 

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

2 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาคาร 2555 ปรับปรุง 2561 1/56 2565 ภาษาไทย ปกติ 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   

ปริญญำเอก 

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

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง 2557 ปรับปรงุ 2562 1/57 2566 ภาษาไทย ปกติ   1.1   2.1   

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบญัช ี

ปริญญำโท 

1 บัญชีมหาบัณฑิต   2553 ปรับปรุง 2561 1/61 2565 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   

2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   2553 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย   ค.พิเศษ   ก2 ข   

ปริญญำเอก 

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

คณะศิลปกรรมศำสตร ์

ปริญญำโท 

1 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ 

2556 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     

2 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  ดุริยางคศิลป์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/57 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ         

3 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ 2558 ปรับปรุง 2563 1/58 2567 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ         
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะศิลปกรรมศำสตร ์

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ 

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 1.1   2.1   

คณะเศรษฐศำสตร ์

ปริญญำโท 

1 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร
นานาชาต ิ

2562 ใหม่ 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ   ค.พิเศษ   ก2 ข   

บัณฑิตวิทยำลยั 

ปริญญำโท 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

  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 าลังกาย
และการกีฬา 

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

4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม 

2556 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   

ปริญญำเอก 

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

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ 1.1 1.2 2.1 2.2 
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

วทิยำลยับัณฑติศึกษำกำรจดักำร 

ปริญญำโท 

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

วทิยำลยักำรปกครองท้องถิ่น 

ปริญญำโท 

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

ปริญญำเอก 

1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารกจิการสาธารณะ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2553 ปรับปรุง 2559 1/59 2563 นานาชาต ิ ปกติ   1.1   2.1   

วิทยำลยันำนำชำต ิ

ปริญญำโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2561 ใหม่ 2561 2/61 2565 นานาชาต ิ ปกติ     ก2     

คณะบริหำรธุรกิจ 

ปริญญำโท 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม 

2553 ปรับปรุง 2561 2561 2565 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ ก1 ก2 ข   
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 

ที่ ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ 
ปีที่เริ่มเปิด

สอน 

ฉบับล่ำสดุ 
ครบ 5 ป ี

ประเภท
หลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. ปีที่เปดิสอน ปกต ิ พิเศษ 

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกตแ์ละวิศวกรรมศำสตร์ 

ปริญญำโท 

1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2556 ปรับปรุง 2562 1/62 2566 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพ
ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   ก1 ก2     

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

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

2 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพ
ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2560 ใหม่ 2560 1/60 2564 นานาชาต ิ ปกติ   1.1 1.2 2.1 2.2 

คณะสังคมศำสตรบ์ูรณำกำร 

ปริญญำโท 

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

2 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การจัดการและกล
ยุทธ ์

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

คณะศิลปศำสตร ์

ปริญญำโท 

1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2560 ใหม่ 2560 2/60 2564 ภาษาไทย ปกติ ค.พิเศษ   ก2     
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อำจำรย์บัณฑิตศึกษำ 
 

ปี 2563 มีจ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,705 คน สามารถจ าแนกอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ ปริญญาเอก 1,192 คน เทียบเท่าปริญญาเอก 259 คน ปริญญาโท 189 คน คณาจารย์เหล่านี้
มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีหน้าที่สอนและดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ดังรายละเอียดในรูปที่ 5 รูปที่ 6 และตารางที่ 17 

  
รูปที่ 5   จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

  
รูปที ่6   จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา
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ตำรำงท่ี 17  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 

กลุ่มสำขำวิชำ/คณะ 
ป.โท 

รวม 
เทียบเท่ำ ป.เอก 

รวม 
ป.เอก 

รวม รวมทั งหมด 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 18 44 7  69      89 142 51 6 288 357 
คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 5 6   11      18 17 6  41 52 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  14 1  15      22 34 17 2 75 90 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1 4 1  6      4 10 3 1 18 24 
คณะศึกษาศาสตร ์ 5 7 3  15      19 24 9  52 67 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 4 3 2  9      4 10 2 1 17 26 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 1   4      9 3 4  16 20 
สหวิทยาการ  9   9      6 41 7  54 63 
บัณฑิตวิทยาลัย             2 1 3 3 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 2 2   4      7 3 1 1 12 16 

กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 12 30 17 1 60      80 248 164 22 514 574 
คณะเกษตรศาสตร ์ 1 3   4      5 28 25 2 60 64 
คณะเทคโนโลย ี  5 2  7      9 17 8 2 36 43 
คณะวิทยาศาสตร ์ 6 19 10  35      41 132 78 11 262 297 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 3 2 4 1 10      16 55 48 6 125 135 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 3 1  6      9 16 5 1 31 37 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 2 42 16  60 104 113 92 15 324 90 159 121 20 390 774 
คณะแพทยศาสตร ์ 1 5   6 102 106 89 15 312 45 40 25 13 123 441 
คณะทันตแพทยศาสตร ์  17 6  23 2 7 3  12 3 13 12 2 30 65 
คณะเทคนิคการแพทย ์ 1 6 1  8      8 19 19 1 47 55 
คณะพยาบาลศาสตร ์  2 2  4      11 24 11 1 47 51 
คณะเภสัชศาสตร ์  5   5      5 29 21 3 58 63 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์  1 2  3      6 22 19  47 50 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์  6 5  11      12 12 14  38 49 

รวมทั งหมด 32 116 40 1 189 104 113 92 15 324 259 549 336 48 1,192 1,705 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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กำรรับเข้ำศึกษำ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 

 กำรรับเข้ำศึกษำ  
1. วิธีกำรรับเข้ำ  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการรับเข้า 3 วิธี คือ 

1.1  กำรรับเข้ำในระบบปกติ เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในภาคต้น และภาคปลาย ตาม
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งการรับเข้าโดย
ระบบปกตินี้ จะด าเนินการโดยผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในระบบสมัครออนไลน์ พร้อมกับอัพโหลดไฟล์
เอกสารประกอบการสมัครลงในระบบ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในเว็บไซด์ และต้องผ่านการสอบ
คัดเลือก/การคัดเลือกในวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ผู้สอบผ่าน
หรือผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ  

1.2 กำรรับเข้ำกรณีพิเศษ  เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการตามประกาศการรับ
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ การรับเข้าวิธีนี้เปิดช่องไว้
ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือโครงการความร่วมมือ 
ที่มีจ านวนเงินทุนเพียงพอส าหรับการศึกษาและท าวิจัยตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น 
ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และคณะกรรมการประจ าคณะ 

1.3 กำรรับเข้ำตลอดปี  เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการตามประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ เป็นการรับสมัครนักศึกษา
เพ่ิมเติมจากการรับในระบบปกติ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า พร้อม
หนังสือตอบรับของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์
จะเข้าศึกษา คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาก าหนด และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

2. จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ การก าหนดจ านวนประกาศรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ท าเรื่องส ารวจ
จ านวนที่ต้องการประกาศรับของแต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะ และได้จัดท าโปรแกรมการค านวณศักยภาพ สัดส่วน
ของอาจารย์ต่อนักศึกษาของแต่ละสาขา โดยศักยภาพของสาขาวิชาให้เป็นไปตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วส่งไปยังคณะต่าง ๆ เพ่ือให้คณะได้ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาจ านวน
รับในแต่ละภาคการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 18  สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนประกำศรับ  จ ำนวนผู้สมัคร  จ ำนวนรับจริง อัตรำกำรแข่งขัน อัตรำกำรเข้ำศึกษำ 

ปริญญาโท 2,975 1,233 966 0.41 0.32 

ป.บัณฑิตชั้นสูง 166 212 164 1.28 0.99 

ปริญญาเอก  1,041 303 248 0.29 0.24 

รวม 4,182 1,748 1,378 0.42 0.33 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7  จ านวนประกาศรับ จ านวนผู้สมัคร และจ านวนรับจริง  ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 19  จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสำขำวิชำ 

ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก  

จ า
นว
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นว
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(1

) 
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  (
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(1
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อัต
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ข่ง
ขัน

   
  (

2)
/(1

) 

อัต
รา

กา
รเข

้าศ
ึกษ

า (
3)

/(1
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1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1261 324 297 0.26 0.24 0 0 0 N/A N/A 614 86 77 0.14 0.13 

2. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  816 334 269 0.41 0.33 166 212 164 1.28 0.99 252 77 62 0.31 0.25 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 898 575 400 0.64 0.45 0 0 0 N/A N/A 175 140 109 0.80 0.62 

รวม 2,975 1,233 966 0.41 0.32 166 212 164 1.28 0.99 1,041 303 248 0.29 0.24 
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ตำรำงท่ี 20  จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

กลุ่มสำขำวิชำ 

ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก  

จ า
นว

นป
ระ

กา
ศร

ับ 
(1

) 

จ า
นว

นผ
ู้สม

ัคร
 (2

) 

จ า
นว

นร
ับจ

ริง
  (

3) 

 อ
ัตร

าก
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รแ

ข่ง
ขัน

 (2
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1) 
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รา

กา
รเข

้าศ
กึษ

า (
3)/

(1
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1. วิทยาศาสตร ์ 420 88 79 0.21 0.19 0 0 0 N/A N/A 224 23 22 0.10 0.10 
2. เกษตรศาสตร ์ 146 65 59 0.45 0.40 0 0 0 N/A N/A 83 10 9 0.12 0.11 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 492 123 114 0.25 0.23 0 0 0 N/A N/A 227 39 36 0.17 0.16 
4. ศึกษาศาสตร ์ 275 311 188 60.00 0.68 0 0 0 N/A N/A 73 57 43 0.78 0.59 
5. พยาบาลศาสตร์ 96 101 70 1.05 0.73 0 0 0 N/A N/A 10 16 10 1.60 1.00 
6. แพทยศาสตร ์ 147 61 52 0.41 0.35 148 148 148 1.00 1.00 90 20 19 0.22 0.21 
7. มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 86 38 26 0.44 0.30 0 0 0 N/A N/A 51 40 31 0.78 0.61 
8. เทคนิคการแพทย์  128 16 14 0.13 0.11 0 0 0 N/A N/A 40 4 2 0.10 0.05 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 37 4 4 0.11 0.11 0 0 0 N/A N/A 20 3 3 0.15 0.15 
10. สาธารณสขุศาสตร ์ 189 90 82 0.48 0.43 0 0 0 N/A N/A 40 20 17 0.50 0.43 
11. ทันตแพทยศาสตร์  28 23 13 0.82 0.46 13 57 9 4.38 0.69 10 10 10 1.00 1.00 
12. เภสัชศาสตร ์ 161 35 30 0.22 0.19 5 7 7 1.40 1.40 12 3 1 0.25 0.08 
13. เทคโนโลยี 57 18 16 0.32 0.28 0 0 0 N/A N/A 15 3 3 0.20 0.20 
14. สัตวแพทยศาสตร ์ 30 4 4 0.13 0.13 0 0 0 N/A N/A 30 1 0 0.03 0.00 
15. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 76 29 28 0.38 0.37 0 0 0 N/A N/A 39 6 4 0.15 0.10 
16. บริหารธุรกิจและการบัญช ี 135 88 63 0.65 0.47 0 0 0 N/A N/A 20 25 18 1.25 0.90 
17. ศิลปกรรมศาสตร ์ 29 14 10 0.48 0.34 0 0 0 N/A N/A 31 18 17 0.58 0.55 
18. วิทยาลัยปกครองทอ้งถิน่ 220 75 66 0.34 0.30 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
19. วิทยาลัยนานาชาต ิ 30 0 0 0.00 0.00 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
20. เศรษฐศาสตร ์ 30 3 2 0.10 0.07 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
20. บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 30 3 3 0.10 0.10 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
22. วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 40 1 1 0.03 0.03 0 0 0 N/A N/A 26 5 3 0.19 0.12 
23. ศิลปศาสตร์ วทิยาเขตหนองคาย 48 26 25 0.54 0.52 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
24. สังคมศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 45 17 17 0.38 0.38 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 

รวม 2,975 1,233 966 0.41 0.32 166 212 164 1.28 0.99 1041 303 248 0.29 0.24 
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 นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ  
 ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5,057 คน และใน
จ านวนนี้รวมถึงจ านวนนักศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการจะ
รับผิดชอบด าเนินการรับเข้าศึกษาและจัดการเรียนการสอนเอง แต่อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดการศึกษาและการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดในรูปที่ 8 รูปที่ 9 และตารางที่ 21 
 

  
รูปที่ 8  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 

  
รูปที่ 9  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา
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ตำรำงท่ี 21 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 

กลุ่มสำขำวิชำ/คณะ ป.โท ป.ชั นสูง ป.เอก รวมทั งหมด 
ก 1 ก 2 ข รวม ปกติ รวม แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 รวม 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 19 832 666 1,517     70   463   533 2,050 
คณะศึกษาศาสตร์   452   452     7   183   190 642 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ   15 444 459               459 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 113   114     53   80   133 247 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   65   65     6   150   156 221 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี   69 80 149     4   47   51 200 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 6 50 81 137         3   3 140 
คณะสหวิทยาการ 10 59 38 107               107 
คณะเศรษฐศาสตร์   9 15 24               24 
บัณฑิตวิทยาลัย 2   8 10               10 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 106 688 44 838     377 13 134 68 592 1,430 
คณะวิทยาศาสตร์ 6 210 21 237     142   74 38 254 491 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 229 17 302     171 6 5 2 184 486 
คณะเกษตรศาสตร์ 13 138 5 156     32   37 25 94 250 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 61 1 76     5   13   18 94 
คณะเทคโนโลยี 13 40   53     12 7 5 3 27 80 
คณะสหวิทยาการ 4 5   9     15       15 24 
วิทยาลยันานาชาต ิ   5   5               5 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 83 709 5 797 301 301 216 19 149 46 430 1,528 
คณะแพทยศาสตร์ 3 109   112 286 286 52   45 26 123 521 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 188   192     42   57   99 291 
คณะพยาบาลศาสตร์   223   223     6   28   34 257 
คณะเภสัชศาสตร์ 36 66   102 6 6 14 6 4 3 27 135 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 57   58 9 9 5 10 1 1 17 84 
คณะเทคนิคการแพทย์ 17 35 5 57     45 2   1 48 105 
บัณฑิตวิทยาลัย 4 21   25     31   13 13 57 82 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 10   28     21 1 1 2 25 53 

รวมทั งหมด 208 2,229 715 3,152 301 301 663 32 746 114 1,555 5,008 
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รวม

ทั้งสิ้น 1,651 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก จ านวน 311 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน 165 คน 
ปริญญาโท จ านวน 1,175 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 10 รูปที่ 11 และตารางท่ี 22 

 

 
รูปที ่10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 
 

 
รูปที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา
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ตำรำงท่ี 22 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2562 

คณะ ป.บัณฑิต 

ป.โท 

รวม 
ป.

ชั นสูง 

ป.เอก 

รวม 

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 

สุขภำพ เทคโนฯ มนุษยฯ ไทย นำนำชำต ิ อังกฤษ 

เกษตรศาสตร ์ 0 4 45 17 66 0 7 5 4 0 16 0 82 0 73 9 0 82 

ทันตแพทย์ 0 0 23 0 23 18 0 1 0 0 1 42 0 0 37 5 0 42 

เทคนิคการแพทย์ 0 2 25 3 30 0 6 1 2 1 10 40 0 0 39 1 0 40 

เทคโนโลยี 0 1 13 0 14 0 2 3 0 0 5 0 19 0 16 3 0 19 

บริหารธุรกิจ (หนองคาย) 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 

บริหารธุรกิจและการบัญช ี 0 0 4 16 20 0 0 8 0 0 8 0 0 28 28 0 0 28 

พยาบาลศาสตร์ 0 0 75 0 75 0 1 10 0 0 11 86 0 0 74 12 0 86 

แพทยศาสตร ์ 0 1 29 0 30 147 17 12 8 0 37 214 0 0 212 2 0 214 

เภสัชศาสตร ์ 0 16 28 0 44 0 2 1 0 1 4 48 0 0 48 0 0 48 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 1 37 1 39 0 6 21 0 0 27 0 0 66 65 1 0 66 

วิทยาศาสตร ์ 0 2 70 15 87 0 35 14 6 0 55 0 142 0 136 1 5 142 

วิศวกรรมศาสตร ์ 0 12 78 9 99 0 27 0 0 1 28 0 127 0 127 0 0 127 

ศิลปกรรมศาสตร ์ 0 0 13 0 13 0 2 23 0 0 25 0 0 38 38 0 0 38 

ศึกษาศาสตร ์ 0 0 172 13 185 0 1 21 0 0 22 0 0 207 207 0 0 207 

เศรษฐศาสตร ์ 0 0 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 

สถาปัตยกรรมฯ 0 1 17 0 18 0 0 3 0 0 3 0 0 21 21 0 0 21 

คณะสหวิทยาการ 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 

สัตวแพทยศาสตร ์ 0 2 3 0 5 0 3 1 0 0 4 9 0 0 8 1 0 9 

สาธารณสขุศาสตร ์ 0 1 78 0 79 0 9 26 0 0 35 114 0 0 95 19 0 114 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 13 5 19 0 8 9 3 0 20 34 0 5 34 5 0 39 

วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ 0 1 21 78 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0 8 195 203 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203 0 0 203 

รวม 0 46 769 360 1,175 165 126 159 23 3 311 587 370 694 1,587 59 5 1,651 
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กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของนักศึกษำ 
 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

 ทุนกำรศึกษำ  
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป็นการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการท าวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ การพัฒนา
ศักยภาพในด้านการน าเสนอผลงานวิจัยและการลดภาระงานสอนของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และเป็นการ
สนับสนุนเพ่ือเป็นการดึงนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทุนการศึกษามีทั้งหมด 4 
ประเภท ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
 

ตำรำงท่ี 23  ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2563 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน 
จ ำนวนเงินทนุที่
จัดสรร (บำท) 

1. ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) ผลงานท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์บทความฉบับเตม็ใน
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) และเป็นผลงานท่ีใช้ประกอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาได้   
2) ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท สามารถ
สมัครขอรับทุนได้ 1 ครั้ง 
วงเงินทุนท่ีจัดสรร 
 1) น าเสนอในระดับชาติ ในประเทศ  
Oral วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 2,500  บาท 
2) น าเสนอในระดับนานาชาติ ในประเทศ  
Oral วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 8,000  บาท 
3) น าเสนอในระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ 
Oral วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท 

 
พิจารณาทุนปลีะ 3 รอบ คือ รอบ
ที่ 1 : น าเสนอระหว่าง  

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ยื่นใบสมัครภายใน 
วันท่ี 10 - 16 กันยายน 2562 
รอบที่ 2 : น าเสนอระหว่าง 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง  
วันท่ี 31 พฤษภาคม  2563 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 6 - 13 มกราคม 2563 
รอบที่ 3 :น าเสนอระหว่าง 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2563 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 4 - 11 พฤษภาคม 2563 

 
ปริญญาโท  65 
คน 
ปริญญาเอก 25 
คน 
รวม 90 คน 
 

 
ปริญญาโท    
906,200 บาท 
ปริญญาเอก  
479,000 บาท 
รวมเป็น 
1,385,200 บาท 
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ตำรำงท่ี 23  ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2563 (ต่อ) 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน 
จ ำนวนเงินทนุที่
จัดสรร (บำท) 

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือศึกษำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ ์ 
2) เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัตเิค้าโครงเรียบร้อย
แล้ว 
3) มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาวิจัย จาก
สถาบันอุดมศึกษาในตา่งประเทศ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์  
4) บัณฑิตวิทยาลยั สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตาม
กลุ่มประเทศ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกิน
อัตรา (บาท) ต่อไปนี ้ 
 
วงเงินทุนท่ีจัดสรร ตามกลุม่ประเทศ 

 
พิจารณาทุนปลีะ 3 รอบคือ  
รอบที่ 1 : ระยะเวลาท ากิจกรรม  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2563 
ยื่นใบสมัครภายใน 
วันที่ 9 - 16 กันยายน 2562 
รอบที่ 2 : ระยะเวลาท ากิจกรรม 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 
วันท่ี 31 พฤษภาคม  2563 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 6 - 10 มกราคม 2563 
รอบที่ 3 : ระยะเวลาท ากิจกรรม 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2563 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 4 - 8 พฤษภาคม 2563 

 
ปริญญาโท  
5 คน 
ปริญญาเอก 13 
คน 
รวม  18 คน 

 

 
ปริญญาโท 
140,000 บาท 
ปริญญาเอก  
595,000 บาท 
รวมเป็น 
735,000 บาท 
 

3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) คณะเปิดสอนหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษายื่น
โครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดอืนพฤษภาคม  
2) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิต ทีล่งทะเบียนเรียน
เต็มเวลา 
3) ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง แต่
ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์
จ านวนเงินทุนท่ีอนุมัติ   
ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน 
เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน 

 
ระยะเวลำปฏิบัติงำน 
ภำคต้นและภำคปลำย  
 

 
ปริญญำโท  
77 คน 
ปริญญำเอก 
37 คน 
รวม 114 คน 
 

 
รวมเป็นเงิน ทั งสิ น 
4,560,000บำท 
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ตำรำงท่ี 23  ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2563 (ต่อ) 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน 
จ ำนวนเงินทนุที่
จัดสรร (บำท) 

4. ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตร
และท ำวิจัยในสำขำท่ีอำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบปกติและแบบร่วมทุน 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) คุณสมบตัิของอาจารย์บณัฑิตศกึษาที่มีสิทธิ์
ขอรับทุน  
2) คุณสมบตัิของนักศึกษาท่ีได้รับทุน  
  - กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท 
  - กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
3) ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา  
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1) ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 
บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
2) ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไมเ่กิน 600,000 
บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 

 
ประมาณเดือน มกราคม  

 
แบบปกติ
ปริญญาโท  
15 คน 
ปริญญาเอก 15 
คน 
รวม 30 คน 
 
แบบร่วมทุน
ปริญญาโท  
8 คน 
ปริญญาเอก  
10 คน 
รวม 18 คน 

 
แบบปกต ิ
ปริญญาโท 
4,500,000 บาท 
ปริญญาเอก  
9,000,000 บาท 
รวมเป็น 
13,500,000 บาท 
แบบร่วมทุน
ปริญญาโท 
1,200,000 บาท 
ปริญญาเอก  
3,000,000 บาท 
รวมเป็น 
4,200,000 บาท 

รวม 270 คน 24,380,200 บำท 

 

 ผลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปี 2563 
 

ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 จ าแนกตามทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2) ทุน
สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 3) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 4) ทุนวิจัย
ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร
และท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบปกติและแบบร่วมทุน รวมทั้งสิ้น 270 ทุน เป็นจ านวนเงินทุน
ทั้งสิ้น 24,380,200  บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 24 
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ตำรำงท่ี  24  จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุน ในปี 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 และประเภททุน 
ที่ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนทุน (คน) รวมจ ำนวน

ทุน (คน) 
รวมจ ำนวน

เงินทุน (บำท) โท เอก 
1 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 65 25 90 1,385,200 

2 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 

5 13 18 735,000 

3 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน  77 37 114 4,560,000 
4 ทนุวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑติศึกษา เพื่อให้

สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสตูรและท าวิจัยใน
สาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ   

รูปแบบปกติ  
รูปแบบร่วมทุน 

 
 
 
 

15 
8 

 
 
 
 

15 
10 

 
 
 
 

30 
18 

 
 
 
 

13,500,000 
4,200,000 

รวมทั งสิ น 170 100 270 24,380,200 
 

   
 

     
กำรประชุมชี แจงเงื่อนไขกำรรับทุนและท ำสัญญำรับทุนวจิัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ 

วันที่ 3 กรกฎำคม 2563 ณ อำคำรพิมล กลกิจ 
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กำรประชุมเพ่ือชี แจงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยทุนสนับสนนุกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์  
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (รอบที2่) วันที่ 23 มกรำคม 2563 ณ อำคำรพิมล กลกจิ 

 
 ผลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำแนกตำมประภทของทุน  

 

1. ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 
 

ตำรำงที่ 25  จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา 

กลุ่มสำขำวิชำ/ระดบักำร
น ำเสนอ 

ระดับปรญิญำโท ระดับปรญิญำเอก รวม
จ ำนวน

ทุน (คน) 

รวมจ ำนวน
เงินทุน 
(บำท) 

จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 30 497,000 10 181,000 40 678,000 

ชาต ิ 6 42,000  -  - 6 42,000 

นานาชาต ิ 24 455,000 10 181,000 34 636,000 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 16 157,500 5 91,000 21 248,500 

ชาต ิ 8 37,500  - -  8 37,500 
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ตำรำงท่ี 25  จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา (ต่อ) 

กลุ่มสำขำวิชำ/ระดบักำร
น ำเสนอ 

ระดับปรญิญำโท ระดับปรญิญำเอก รวม
จ ำนวน

ทุน (คน) 

รวมจ ำนวน
เงินทุน 
(บำท) 

จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 16 157,500 5 91,000 21 248,500 

นานาชาต ิ 8 120,000 5 91,000 13 211,000 

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

19 251,700 10 207,000 29 458,700 

ชาต ิ 8 35,300 2 9,000 10 44,300 

นานาชาต ิ 11 216,400 8 198,000 19 414,400 

รวม 65 906,200 25 479,000 90 1,385,200 

 

 
รูปที่ 12 จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 
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2. ทุนสนับสนุนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อศึกษำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  
 
ตำรำงท่ี 26 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 
คณะ ระดับปรญิญำโท  ระดับปรญิญำเอก รวมจ ำนวน

ทุน (คน) 
รวมจ ำนวน

เงินทุน (บำท) จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

เทคโนโลย ี 1 50,000 -   - 1 50,000 

บัณฑิตวิทยาลยั 1 20,000 1 15,000 2 35,000 

แพทยศาสตร ์ 1 20,000 3 150,000 4 170,000 

วิทยาศาสตร ์ 1 35,000 7 360,000 8 395,000 

วิศวกรรมศาสตร ์ -   - 2 70,000 2 70,000 

ศิลปกรรมศาสตร ์ 1 15,000  -  - 1 15,000 

รวม 5 140,000 13 595,000 18 735,000 

 
3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 

 

ตำรำงท่ี 27 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนผู้ชว่ยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสำขำวิชำ ระดับปรญิญำโท ระดับปรญิญำเอก รวมจ ำนวน

ทุน (คน) 
รวมจ ำนวน

เงินทุน (บำท) จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวนเงินทุน 
(บำท) 

จ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวน
เงินทุน (บำท) 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 30 1,200,000 11 440,000 41 1,640,000 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 21 840,000 15 600,000 36 1,440,000 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

26 1,040,000 11 440,000 37 1,480,000 

รวม 77 3,080,000 37 1,480,000 114 4,560,000 
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รูปที่ 13  จ านวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 
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4.  ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพื่อให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและ
ศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตรและท ำวิจัยในสำขำที่อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบปกติ  
 

 
รูปที่ 14  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 

 

5.  ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพื่อให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและ
ศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตรและท ำวิจัยในสำขำที่อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบร่วมทุน  
 

  
รูปที่ 15  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ 
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 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของนักศึกษำและคณำจำรย์ ระดับบัณฑิตศึกษำ 
เพ่ื อ เป็ น ก าร พั ฒ น าศั ก ยภ าพ ให้ นั ก ศึ กษ า  คณ าจารย์  ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า  บุ ค ล าก ร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลภายนอก มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย บัณฑิต
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ในเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะส่ง เสริมความ
เข้าใจทักษะในด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดอบรม 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยมี
ระยะเวลาในการจัดอบรมภาคต้น ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน และภาคปลาย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
– มีนาคม ของทุกปี ทั้งหมด จ านวน 22 หลักสูตร มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 953 คน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 28 
 

ตำรำงท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อหลักสูตร วิทยำกร 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำอบรม 
ระดับควำมพึงพอใจด้ำน

เนื อหำและประโยชน ์

1  การออกแบบวางแผนและการเขยีนเค้า
โครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
(คณะแพทยศาสตร์) 

71 - 

2  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) 

รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์  
 

26 

4.10 
3  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม SPSS for 

Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) 
รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์  
 

29 

4  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม  LISREL 
และ M-Plus (หลักสูตรขึ้นพื้นฐาน) 

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

20 

4.39 
5  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม  LISREL 

และ M-Plus 
ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

11 

6  การวิเคราะห์ข้อมลูวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing 
Qualitative Data) 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน ์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

22 - 

7  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม R ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

31 2.79 

8  องค์ประกอบรูปแบบวิทยานิพนธ ์ นางรัตติยากร วิมลศิริ  
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

83  

9  การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ 
(Information Visualisation) 

ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

35 4.04 

 



 

 72 

ตำรำงท่ี 28 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร วิทยำกร 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำอบรม 
ระดับควำมพึงพอใจด้ำน

เนื อหำและประโยชน ์

10 การน าเสนอผลงานวิจยั : บรรยายและโปสเตอร์ (ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ดร.รศนา วงศ์รตันชีวิน  
(คณะแพทยศาสตร์)   

48 - 

11 วิธีการจัดการความเครียด (Coping with stress) รศ.นพ.สรุพล วีระศิร ิ
(คณะแพทยศาสตร์) 

53 - 

12 การบริหารความคดิด้วย  Mind Mapping ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

36 4.04 

13 จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ส าหรบั Social 
Science and Behavioral Science Research 

ส านักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

136 

4.23 
14 จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ส าหรบั Biomedical 

Research 
ส านักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

80 

15 การใช้โปรแกรม ATLAS Ti  ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน ์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

25 - 

16 การสืบค้นและการจดอนสุิทธิบัตรและสิทธิบตัร นางจิราภรณ์  เหลืองไพลินทร ์
(ส านักงานบริหารจัดการทรัพยส์ิน
ทางปัญญา) 

60 4.30 

17 How to make safe from Plagiarism ผศ.ดร.ดารารตัน์ ค าภูแสน 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

20 4.13 

18 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย
โปรแกรม Turnitin 

คุณกิตติยา  สุทธิประภา 
(ส านักหอสมดุ) 

40 - 

19 เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก plagiarism ผศ.ดร.ดารารตัน์ ค าภูแสน 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

26 4.13 

20 รู้จัก Research tools เพื่อการท าวิจัยไดเ้ร็วข้ึน คุณกิตติยา  สุทธิประภา 
(ส านักหอสมดุ) 

40 - 

21 การเลือกใช้สถิตสิ าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

26 4.44 

22 การเลือกใช้สถิตเิชิงทดลอง รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

35 4.48 

รวมผู้เข้ำอบรมทั งสิ น (คน) 953 
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 กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่
 

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเข้าใจถึงขั้นตอน
การศึกษาและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษา หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ให้บริการและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยในปีการศึกษา  2563 ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  2 ครั้ง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  โดย
ในภาคต้น จัดงานในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จ านวน 745 คน   
 
ตำรำงที่ 29  ก าหนดการจัดปฐมนิเทศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำรและวิทยำกร ข้อมูลส ำหรับดำวน์โหลด 

1 - กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.สรุศักดิ ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
- กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรบัและให้โอวาท โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พาน
ทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คู่มือนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2563 (แบบออนไลน์) 
- แนะน าการใช้บริการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ออนไลน์)  โดย วิทยากรจากส านักเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
- แนะน าการใช้บริการส านักหอสมุด 
(ออนไลน์) โดย วิทยากรจากส านักหอสมุด 
- แนะน าการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ Khon Kaen University 
Academic English Language Test 
(KKU – AELT)  ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
โดย ผศ.ดร.กรวิภา  พูลผล (หัวหน้าศนูย์
เช่ียวชาญ 
- แ น ะ น า ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา (ออนไลน์)  
โดย  นางสาวอุษณยี์ สนีนลี มณีรตัน์  
(นายกสโมสรนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

2 วีดิทัศน ์แนะน า บัณฑิตวิทยาลัย 

3 - แนะน าเว็บไซตส์ าหรับเข้ารับฟังบริการตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ช่วงถาม-ตอบ เกี่ยวกบับริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1. ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนระดับบณัฑิตศึกษา โดย นางดิลก
รัตน์ โคตรสมุาตย ์

2. ลงทะเบียนผ่าน Website ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย  
นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ  

3.  การใช้ระบบสารสนเทศและการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ของบัณฑติ
วิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์  บุญจวง 
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 การน าเสนอผลงานวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมส าคัญที่บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในด้านการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัยบัณฑิตศึกษา เพราะงานวิจัยนี้จะได้รับการยอมรับให้น าเสนอ หรือตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุมสัมมนา ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกรรมการอ่านบทความ (Peer Review) ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 ท่าน และกรรมการตัดสินในเวทีการ
น าเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 ท่าน การจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade 
Research) บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ 

 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National 

Graduate Research Conference) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมากว่า 20 ปีแล้ว ส าหรับการจัดประชุมวิชาการในปีนี้เป็นการจัดระดับชาติ 
(แบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 
121 คน มีผู้สมัครเสนอผลงาน จ านวน 103 เรื่อง จาก 12 สถาบันทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันจ านวน 119 ท่าน  ใน 4 กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยก่อนน าเสนอ จากการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
เข้ามาน าเสนอ 103 เรื่อง และในวันเสนอผลงานคือวันที่ 27 มีนาคม  2563 มีผู้เสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 103 เรื่อง 
ในระดับ ปริญญาเอก 12 เรื่อง โดยประเภทบรรยาย 9  เรื่อง โปสเตอร์ 3 เรื่อง ระดับ ปริญญาโท 91 เรื่อง โดย
ประเภทบรรยาย 48 เรื่อง โปสเตอร์ 43 เรื่อง ในช่วงเช้า ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานต่อ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถึงความ
เป็นมาและความส าคัญของการจัดงานนี้ ตลอดจนข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ในรูปแบบการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัย longin เข้าสู่ระบบการน าเสนอผลงานวิจัยประจ าห้องน าเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อค าถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ แยกเป็นห้องน าเสนอแบบบรรยาย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 7 ห้องบรรยาย และ
ห้องน าเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 7 ห้อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 30 และ 
ตารางที่ 31 
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ตารางท่ี 30 จ านวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 21 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา/กลุ่ม บรรยาย โปสเตอร์ รวม 

ระดับปริญญาเอก 12 เรื่อง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5 3 8 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 0 4 

ระดับปริญญาโท 91 เรื่อง 

วิทยาศาสตร์กายภาพ  13 4 17 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  7 7 14 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8 19 27 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  20 13 33 

รวมทั้งสิ้น 57 46 103 
 
 
ตารางท่ี 31 จ านวนผู้สมัครเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 21 จากสถาบันทั่วประเทศ   

ที ่ สถาบัน จ านวน 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 71 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 

3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 

5 มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

6 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 

8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 

11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 

12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 

รวมทั้งสิ้น 103 
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จากการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 21 (แบบออนไลน์) 
บัณฑิตวิทยาลัยได้เก็บแบบสอบถามประเมินการจัดงานดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จ านวน 28 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.04 โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอชื่นชมการใช้ระบบออนไลน์ในการน าเสนอ ช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และมีข้อเสนอแนะในแผนส ารอง
กรณีระบบออนไลน์เกิดปัญหา   
 

 วิทยานิพนธ์ดีเด่น 
1. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

รางวัลนี้เกิดจากแนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ที่ส าคัญที่เป็นที่พ่ึงทาง
ความคิดและการแก้ปัญหาของคนอีสาน งานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับการ
พัฒนามาเป็นงานวิจัยที่มีการก าหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงใน
พ้ืนที่ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับชุมชน 

สังคม และประเทศชาติให้มากขึ้น เพ่ือที่จะสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของแนวคิดของงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ จึงได้เสนอให้มี
การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นปีละหนึ่งเรื่อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
ได้สนับสนุนรางวัล เรื่องละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เป็นเวลา 10 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 
งานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะได้น าเสนอเป็นงานวิจัยหลักและมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Research Conference)  

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจ าปี  2561 
ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง  
(ภาษาไทย) : การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิด
ไดซ์เบดแบบหมุนเวียน 
(ภาษาอังกฤษ) : A design study and development of bio-oil production from sugarcane bagasse by 
using circulating fluidized bed reactor 
วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
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ดุษฎีบัณฑิต : ดร.วศกร ตรีเดช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี  
การประกวดวิทยานิพนธ์ดี เด่น เป็นโครงการที่

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างสรรค์
คุณภาพวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ยังเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรและสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขั้นตอนของ
การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น คือ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งคณะด าเนินการคัดเลือกและส่งวิทยานิพนธ์มายังบัณฑิต
วิทยาลัย จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอกและโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่นตามที่
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินผล  
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเชี่ยวชาญตามกลุ่ม
สาขาวิชา พร้อมกับแบบประเมินเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมิน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลประชุม
พิจารณาเพ่ือตัดสินและประกาศผล จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเพ่ือ
เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปีต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจัดท ารวมบทคัดย่อผู้ที่ได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี  ส่งเผยแพร่ไปยังหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงาน สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ   

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี  2562  ซึ่งมีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินได้รับรางวัลดีเด่นและดี รวมทั้งสิ้น 
19 รางวัล ระดับดีเด่น 10 รางวัล ระดับดี 9 รางวัล ดังรายละเอียดในตารางที่ 32 
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 
รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก 

ดีเด่น นายจักรี บุญละคร การตอบสนองทางไจแอนท์ไดอิเล็กตริก
และสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้า
ของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 ท่ีเจือ
ด้วยคู่ไอออนของโลหะ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ, 
ดร.พินิจ กิจขุนทด 

ดี นายจุฑาพล จ าปาแถม การประดิษฐ์วัสดุเซรามิกกลุ่ม 
ACu3Ti4O12 โครงสร้างพิเศษเพ่ือ
พัฒนาเป็นวัสดุไดอิเล็กตริก
ประสิทธิภาพสูง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ 
นาโนเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก 

ดีเด่น MS. TRAN THI GIANG การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากชีวมวลของ 
Chlorella sp. ท่ีผ่านกระบวนการปรับ
สภาพ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยี 

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง,  
ดร.อภิลักษณ์ สลักค า 

ดี นายจักรพงษ์ กางโสภา ผลของสูตรการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ
ธาตุอาหารพืช และจุลินทรีย์ท่ีส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช ต่อคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่  
คณะเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.บุญมี ศิริ,  
ดร.นิวัต เหลืองชัยศรี 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก 

ดีเด่น นางสาวชนิกา วรสิษฐ การตรวจสอบเทคนิคการตรวจหา
แอนติเจนในตัวอย่างปัสสาวะเพื่อ
วินิจฉัยและประเมินผลการรักษาด้วยยา 
เพื่อควบคุมและก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

ศ.ดร.ไพบูลย์  สิทธิถาวร, 
ผศ.ดร.เรณู ทานันท์,  
ดร.อัญชลี เตชะเสน 

ดี นางสาววาสนา จ านงการ การเปลี่ยนแปลงโปรตีนท่ีควบคุมธาตุ
เหล็กและเหล็กอิสระในการพัฒนาของ
มะเร็งท่อน้ าดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ 

ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์, 
ดร.เรณู ทานันท์,  
ดร.อัญชลี เตชะเสน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก 

ดี นางธิดารัตน์  
เลิศวิทยากุล 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ธีรชัย  
เนตรถนอมศักดิ์,  
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม 
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 (ต่อ) 
รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท 

ดีเด่น MR. HANNY 
CHANDRA PRATAMA 

แนวทางการใช้ท่อน าแสงแนวด่ิง
ส าหรับเมืองสุราบายา  
ประเทศอินโดนีเซีย 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ยิ่งสวัสด์ิ ไชยะกุล 

ดีเด่น นายวิทวัส พันชัย การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกระดับ
โมเลกุลของแอปตาเซนเซอร์ชนิด
เปลี่ยนสีได้โดยใช้อนุภาคนาโนทอง
ส าหรับตรวจวัดโอคราทอกซิน เอ ด้วย
วิธีพลวัติเชิงโมเลกุล 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ 

ดี นางสาวพรทิพย์ ศิริยา สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกของ
วัสดุเซรามิก (In1/2Nb1/2)XTi1-XO2 
ท่ีเจือด้วย Al 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท 

ดีเด่น นางสาววิภาพร  
ต้นภูเขียว 

การพัฒนาชนิดอาหารของหนอนกอสี
ชมพู Sesamia inferens Walker 
(Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อ
เลี้ยงเพิ่มปริมาณแตนเบียนหนอน 
Cotesia flavipes Cameron 
(Hymenoptera: Braconidae) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา  
คณะเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ 

ดี นางสาวจิดาภา  
คงหินไธสง 

ลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีมีผลต่อการ
เจริญของหน่อเพื่อไปเป็นล าท่ีสมบูรณ์ 
และการตอบสนองของรากและ
สรีรวิทยาของอ้อยต่อความแห้งแล้ง
ในช่วงต้นของการเจริญเติบโต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง, 
ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี 

ดี นายสุริยันต์ บุญพิโย การย่อยร่วมของหญ้าเนเปียร์/หญ้าเน
เปียร์หมักกับเศษอาหารเพื่อการผลิต
มีเทน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยี 

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 
ดีเด่น นางสาวเปมิกา  

ตันพานิช 
การเตรียมและประเมินยาเม็ดช่อง
คลอดยึดติดเยื่อเมือกว่านชักมดลูก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี 
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 (ต่อ) 
รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 

ดีเด่น นางสาววลีพร แก้วเลิศ การแสดงออกท่ีสูงขึ้นของ CYP19A1 
และบทบาทส าคัญต่อการลุกลามของ
มะเร็งท่อน้ าดี 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร์ 

ดร.เรณู ทานันท์,  
รศ.ดร.นิษณา นามวาท, 
ผศ.ดร.กัลยาณี  
สวรรยาวิสุทธิ์,  
ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ 

ดีเด่น นางสาวธัญอรวรรยา 
เจริญวิจิตรกุล 

สัดส่วนย่อยของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 2 
(3.7 kb deletion) ในชาวไทยอีสาน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ,  
รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ 

ดี นางสาวเสาวลักษณ์ 
สายสมบูรณ์ 

การแสดงออกของ HMGA1 สัมพันธ์
กับระยะการลุกลาม และอัตรา การ
รอดชีพต่ าของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร์ 

ผศ.ดร.กัลยาณี  
สวรรยาวิสุทธิ์, ศ.ดร.โสพิศ 
วงศ์ค า, ผศ.ดร.กุลธิดา 
เวทีวุฒาจารย์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 

ดีเด่น นางสาวปิยะกมล 
มหิวรรณ 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในชีวิตการ
ท างานของผู้หญิง จังหวัดขอนแก่น 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 

ดี MISS XUYIN LIU การอพยพของชาวยูนนานเข้าสู่
ประเทศลุ่มน้ าโขงในปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รศ.ดร.ดารารัตน์   
เมตตาริกานนท์,  
ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ในแต่ละปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปน าเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์และได้รับรางวัล ในลักษณะต่าง ๆ จากสถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจาก
ต่างประเทศ แต่ถ้าหากเป็นรางวัลภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นการจัดงานโดยความร่วมมือระหว่างคณะกับ
สถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจากต่างประเทศ  เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
ในฐานะผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจ านวน 49 รางวัล  ดังรายละเอียดในตารางที ่33 
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ตารางท่ี 33  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

1 นางสาวชุลีวรรณ บุญช านิ Evaluation of Nutrition in 
Wheatgrass on Different 
Growth Media 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ชุลีมาศ  
บุญไทย อิวาย 

The 11th International 
Conference on 
Environmental and Rural 
Development (the 11th 
ICERD) 2020, on February 
29, 2020, at Siem Reap, 
Cambodia 

Award of 
Excellent Poster 
Presentation 

2 นายยรรยง ม่วงอ่อน ผลของสูตรอาหารและไซโตไค
นินต่อการชักน ายอดอินทผลัม
ในสภาพปลอดเชื้อ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวน 

ผศ.ดร.สุมนา นีระ,  
อ.ดร.ร าไพ นามพิลา 

ประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 21 
ประจ าปี 2563 วันท่ี 27-28 
มกราคม 2563 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลระดับดี ใน
การน าเสนอแบบ
บรรยาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 

3 นางสาวปรางทิพย์  
นนท์ขุนทด 

Synthesis, 
characterization, DNA 
binding and anticancer 
activities of copper(II) 
complexes containing 
phenolic compounds  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

รศ.ดร.อัญชุลี ฉวีราช The Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2020 (PACCON), 
on February 13-14, 2020, at 
Nonthaburi, Thailand 

Outstanding 
Poster 
Presentation  
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คณะวิทยาศาสตร์ 

4 นางสาวสุจิตรา ตันศรีชน Multi-External Stimuli 
Induced Naked-Eye 
Chromic Behavior in a 
Soft Crystalline 
Coordination Polymer 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

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

The Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2020 (PACCON), 
on February 13-14, 2020, ณ 
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 

Outstanding 
Poster 
Presentation 

5 นางสาวประกายดาว พันธ์ค า Enhanced 
photodegradation of 
Rhodamine 6G under 
visible light irradiation by 
cerium oxide in saponite 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ The 4th Asian Clay 
Conference (ACC-2020), On 
June 8-9, 2020,  Online 
Conference 

Oral 
Presentation 
Award 

6 นายกีรติ มีพร สมบัติทางไดอิเล็กตริกของ
วัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 
3-เฟส :PVDF/วัสดุเซรามิกไจ
แอนต์ไดอิเล็กตริก/วัสดุตัวนา
ไฟฟ้า 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี 

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ ์2563 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุม ไบ
เทค กรุงเทพมหานคร 

รางวัลสภาวิจัยแห่ง
ช าติ : รางวัลวิทย า
นิพนธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

7 นายยุทธนากร คณะพันธ์ วัสดุคอมโพสิตนาโนซิลิกาและ
คาร์บอนกัมมันต์จากแกลบ: 
วัสดุแอโนดศักยภาพสูงส าหรับ
แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี 

รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง,  
อ.ดร.อรรณพ คล้ าชื่น 

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 
2563 (Thailand Inventors’ 
Day 2020) วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  

รางวัลชนะเลิศ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 
กลุ่มพลังงานเคมี
และวัสดุชีวภาพ 
ระดับอุดมศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

8 นายอิทธิพล ดวงแก้ว การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พัฒนาล่าช้าในเด็กปฐมวัย 
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ  11th National Conference 
on Information Technology 
(NCIT2019) วันท่ี 24 ตุลาคม 
2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย
ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 

รางวัลบทความวิจัย
ดีเด่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

9 นางสาวก้องกิดากร วรสาร Differential Evolution 
Algorithm for flexible 
flow shop scheduling 
with blocking constraint 
on the Sugarcane 
planting Problem 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ 

ศ.ดร.กาญจนา 
เศรษฐนันท์  

International Ph.D. 
Symposium on Industrial 
Engineering 2019, on 
November 8, 2019, Khon 
Kaen University Science 
park, Thailand 

Ph.D. 
Symposium on 
IE 2019 Best 
Presentation 
Award 

10 นางสาวศิริพิมล ศิลปชัย LAN NUM GUN วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ จ ารัส GSB SMART START IDEA , 
วันท่ี 30 กันยายน 2563, at 
INNOVATIONHUB KKU 

LAN NUM GUN 

11 นางสาวศิริพิมล ศิลปชัย เพาะเผาะ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

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

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 

12 นางสาวศิริพิมล ศิลปชัย apllo วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ จ ารัส  Smart Start Idea by GSB, 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ณ 
Innovation hub kku 

ชนะเลิศอันดับ 2 
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คณะเทคโนโลยี 

13 นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน The partial purification of 
water-soluble cellulose 
from banana peel 
extraction 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร.จิรวรรณ  
อภิรักษากร  

The 31st Annual Meeting of 
Thai Society for 
Biotechnology and 
International Conference 
(TSB2019), on November 
10-12, 2019, Duangjitt 
Resort & Spa, Phuket, 
Thailand 

Young Scientists 
Award 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

14 นายกษมา กันต์พิทยา สารไวแสงผสมเพื่อโฟโตได
นามิกบ าบัดต้านเชื้อรามุ่งเป้า 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปริทันตวิทยา 

รศ.ดร.ธีระศักดิ์  
ด ารงรุ่งเรือง,  
รศ.ดร.ดุษฎี หอมดี 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
วันท่ี 2-6 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรม Centara Grand at 
Central World  

รางวัลเหรียญทอง 
(Gold Medal)  

คณะเทคนิคการแพทย์ 

15 นางสาววิลาวัลย์ กันหาชน  The correlation of pain 
intensity between medial 
scapular muscles and 
masticatory muscles 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ 

ผศ.ดร.ยอดชาย  
บุญประกอบ  

1st International 
Conference on Integrative 
Medicine 2019, on October 
7-8, 2019, Mae Fah Luang 
University, Chiang Rai, 
Thailand 

The Best Oral 
Presentation 
Award 
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คณะเทคนิคการแพทย์ 

16 นางสาวอาภัสนันท์ วิยะนัด Upper limb loading while 
performing a seated 
push-up test and its 
correlation to body 
compositions of 
individuals with spinal 
cord injury 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ 

รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา 19th Asian Spinal Cord 
Network Conference 
(ASCoN 2020), on October 
22, 2020, at Swiss Grand 
Hotel in Seodaemun-gu, 
Seoul, South Korea 

Second Prize 
Oral 
Presentation 

17 นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา The relationship between 
smartphone tilt angle 
and neck flexion angle in 
smartphone users 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ 

รศ.ดร.รุ้งทิพย์  
พันธุเมธากุล,  
อ.ดร.มานิดา  
สว่างเนตร นอยแบร์ท 

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

Best Poster 
Presentation 
Award 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

18 นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ ชุดพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลัง
การตรวจสวนหัวใจผ่านหลอด
เลือดแดงฟีมอรอล 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน การประชุมวิชาการ Cardiac 
Network Forum ครั้งท่ี 12  
วันท่ี 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
โรงแรมลี การ์เด้นส์ จังหวัด
สงขลา 

รองชนะเลิศการ
น าเสนอผลงาน
วิชาการ ประเภท 
Poster 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

19 นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ ชุดพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลัง
การตรวจสวนหัวใจผ่านหลอด
เลือดแดงฟีมอรอล 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน การสัมมนาวิชาการ ครั้งท่ี 32 
ประจ าปี 2563 "บริการพยาบาล
ในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
normal)" วันท่ี 2-4 กันยายน 
2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เค
ลีย์ ประตูน้ า  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล 
ประเภทหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล 
ระดับดี 

20 นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ ชุดพลกิตะแคงตัวผู้ป่วยหลัง
การตรวจสวนหัวใจผ่านหลอด
เลือดแดงฟีมอรอล 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน การประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสู่
ยุค New Normal "ฝ่าวิกฤต 
COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่
การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย
อย่างยั่งยืน" วันท่ี 8 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบรี 

ผลงาน R2R ดีเด่น 
ประเภท 
นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 

21 นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน ประชุมวิชาการ ประจ าปี 2563 
"การพยาบาลในยุควิถีใหม่ (New 
Normal)" วันท่ี 21 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท
แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

พยาบาลดีเด่น 
สาขาการวิจัย
ทางการพยาบาล 
วิจัยระดับพื้นฐาน 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

22 นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์ Effects of Clinical Nursing 
Practices Guideline on 
Selected Outcome 
among Patients with 
Noninvasive Ventilation 
(NIV) 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ  
ธีรานุตร,  
อ.ดร.อภิชาติ โซ่เงิน 

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

The Best Oral 
Presentation 

23 นางสาวกรรณิการ์ 
รัฐวร 

Family Nursing for Family 
with Amphetamine Abuse  
Adolescent: Case Report 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว 

รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ The International Conference of 
the 40th Anniversary of AMs-
KKU Foundation in Conjunction 
with the 4th Allied Health 
Sciences Symposium "Research 
and Innovation in 
Transformative and 
Translational Health Sciences", 
on November 6-8, 2019, at The 
Avani Khon Kaen Hotel & 
Convention Centre, Khon Kaen, 
Thailand 
 

Good Poster 
Presentation 
Award 
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คณะแพทยศาสตร์ 

24 นายอภินัทธ์ วงศ์เกียรติขจร An Inconvenient Truth of 
Clinical Assessment of 
Indeterminate Burns and 
Indocyanine Green Dye 
Angiography Precise Marking 
for Burn Excision: A 
Prospective, Multicentered, 
Triple-Blinded Study 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก 
หลักสูตรนานาชาติ 

ผศ.ดร.พลากร  
สุรกุลประภา,  
รศ.ดร. กมลวรรณ  
เจนวิถีสุข 

Plastic Surgery The Meeting 
2020, on October 18, 2020, 
at USA 

Top 200 (Tier 
1) Abstracts 

25 นายมารุตพงศ์ เดชอาญา Significance of O-
Glycosylating enzyme, 
GALNT5, in promoting 
progression of 
cholangiocarcinoma 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล 

รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค า  11th ACGG Conference 
Asian Community of 
Glycoscience and 
Glycotechnology, on 
November 14, 2019,  
Hanwha Resort, Haeundae 
Busan, Korea 

Excellent 
Poster 
Presentation 
Award 

26 นายณัฏฐ์ ปะละชัย The Neuroprotective Effect 
of Phytosome Containing 
the Combined Extracts of 
Ginger and Mulberry Fruit 
Against Post-Ischemic 
Stroke Cognitive 
Impairment in Metabolic 
Syndrome Rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

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

3rd Regional Thai Neurology 
Network Meeting & 22th 
North-Eastern Neuroscience 
Annual Scientific Meeting 
2020, วันท่ี 19-21 กุมภาพันธ์ 
2563, ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศ 
Northeastern 
Neuroscience 
Award Oral 
Presentation 
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คณะแพทยศาสตร์ 

27 นางสาวมยุรี  
วงค์ประเทศ  

CYP1A1 m2-GSTT1 
polymorphism is 
associated with an 
increased risk of cervical 
cancer among Thai 
women 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยาทางการแพทย์  

รศ.ดร.วรรณภา อิชิดะ, ผศ.
ดร.ศีตกานต์ นัดพบสุข 

ประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง 
“เซลล์วิทยาวินิจฉัย” ครั้งท่ี 27 วันท่ี 
15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม 
Holiday inn Pattaya จังหวัดชลบุรี 

รางวัลชมเชย 

คณะเภสัชศาสตร์ 

28 Miss Borey Ban AWARENESS OF 
PATIENTS’ RIGHTS IN 
CAMBODIA 

Master of Science 
Program in Health 
Consumer Protection and 
Health Management 

Assoc.Prof.Dr.Tipaporn 
Kanjanarach 

The 12th Annual Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 
“Transformation of Pharmacy 
Profession in The Digital Era: , on 
February 15-16, 2020, at Ubon 
Ratchathani University 

Good Oral 
Presentation 

29 นายณฐพล  
กุลเจริญวิรัตน์ 

Effects of phenol red on 
the induction of 
metabolism- and 
transportation-related 
genes by rifampicin in 
HepG2 and Caco-2 cells  

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

ศ.ดร.กนกวรรณ จารุก าจร, 
ผศ.ดร.วรัญญา  
จตุพรประเสริฐ 

The 12th Annual Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 
“Transformation of Pharmacy 
Profession in The Digital Era: , 
วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2563, ณ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

รางวัลดีมาก ในการ
น าเสนอผลงาน
ประเภท Oral 
Presentation ระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป ด้าน
วิทยาศาสตร์เภสัช
กรรม  
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คณะเภสัชศาสตร์ 

30 นางสาวพัตราภรณ์ สบู่หอม ฤทธ์ิยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 
ของสารสกัดต ารับยา 
TPDM6315 จากคัมภีร์ธาตุ
วิภังค์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาเภสัชกรรมแผน
ไทย 

ผศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว, 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
และการประชุมวิชาการประจ าปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ ครั้งท่ี 17 วันท่ี 2-6 
กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

รางวัลชมเชย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

31 นางพิศมัย นามพรม การเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย
ชุมชนท่ีใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ผศ.ดร.มานะ นาค า ประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 
2563 ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 5 
"การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง" 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

"รางวัลระดับดี" ใน
การน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาค
บรรยาย สาขามนุษ
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

32 Mrs. AGUNG PURWA 
WIDIYAN 

Exploring Leading Gaps of 
Elementary School 
Principals as Instructional 
Leaders in Indonesia 

Doctor of Philosophy 
Program in Educational 
Administration 

Asst.Prof.Dr.Saowanee 
Sirisooksilp,Assoc.Prof.
Dr.Pennee Narot 

13th International 
Conference on Educational 
Research, on September 
11-13, 2020, at Faculty of 
Education, Khon Kaen 
University 

Oral 
Presentation 
Winner/Best 
Presentation 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

33 Mrs. Anggiyani 
Ratnaningtyas Eka 
Nugraheni 

Blended Learning 
Supported Chemistry 
Course : A Systematic 
Review from 2010 to 
2019 

Doctor of Philosophy 
Program in Science 
Education 

Asst.Prof.Dr.Niwat 
Srisawasdi,Asst.Prof.Dr.
Kornchawal Chaipah 

13th International 
Conference on Educational 
Research, on September 
11-13, 2020, at Faculty of 
Education, Khon Kaen 
University 

Oral 
Presentation 
Winner/Best 
Presentation 

34 Mrs. Arum Adita Trends of Using Biology 
Game : A Systematic 
Review 2010-2019  

Doctor of Philosophy 
Program in Science 
Education 

Asst.Prof.Dr.Kornchaw
al Chaipah, 
Asst.Prof.Dr.Niwat 
Srisawasdi 

13th International 
Conference on Educational 
Research, on September 
11-13, 2020, at Faculty of 
Education, Khon Kaen 
University 

Oral 
Presentation 
Winner/Best 
Presentation 

35 นายภาวัต ไชยพิเดช An Investigation on 
Gender Gap of Digital 
Learning Environmental 
Preferences: A Case of In-
service Science Teacher 
in KKU Smart Learning 
Academy Project 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 13th International 
Conference on Educational 
Research, on September 
11-13, 2020, at Faculty of 
Education, Khon Kaen 
University 

Teacher 
Professional 
Development 
Award 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

36 Miss Noer Risky 
ramadhani 

Students Perspective and 
Attitude toward distance 
learning using video 
conferencing during 
covid-19 pandemic 

Master of Education 
Program in Curriculum 
and Instruction 

Assoc.Prof.Dr.Sitthipon 
Art-in, 
Asst.Prof.Dr.Nuchwana 
Luanganggoon 

13th International 
Conference on Educational 
Research, on September 
11-13, 2020, at Faculty of 
Education, Khon Kaen 
University 

Oral 
Presentation 
Winner on 
Theme 
Technology and 
Education 
Development 

37 นางสาวศศิวิมล  เปรมไธสง An Examination of 
Students' Perceptions 
toward Using Multi-player 
Digital Board Game in 
Primary School Science 
Lesson 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 13th International 
Conference on Educational 
Research, on September 
11-13, 2020, at Faculty of 
Education, Khon Kaen 
University 

Oral 
Presentation 
Winner/Best 
Presentation 

38 นายชยานนท์ นามเพ็ง การแสดงแทนของนักเรียนใน
การใช้ส่ือการเรียนรู้ในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ผศ.ดร.สัมพันธ์  
ถิ่นเวียงทอง 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์ ครั้งท่ี 11 “วิจัยและ
นวัตกรรมวิถีใหม่” “The new 
normal in research and 
innovation” วันท่ี 17-18 
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

รางวัลชมเชย ใน
การน าเสนอ
ผลงานวิจัยกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาค
โปสเตอร์ 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

39 นายชัยบรรจง โสกชาตรี องค์ประกอบของภาวะผู้น า
เชิงวัฒนธรรมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก Components of 
Cultural Leadership for 
Small- Sized School 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ  
ถวิลการ 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2563 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 3 
บทความประเภท 
"POSTER 
PRESENTATION" 

40 นายคณิน  ค าแพง องค์ประกอบของภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 
2 บทความ
ประเภท 
"POSTER 
PRESENTATION" 

41 นางสาวจารุวรรณ มุทาพร องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลชนะเลิศ
บทความประเภท 
"ORAL 
PRESENTATION" 

42 นายเสกสรรค์  ลาสม การแสดงแทนทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง 
การบวก ในชั้นเรียนท่ีใช้
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ผศ.ดร.นฤมล  ช่างศรี การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 
“วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่
ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”  วันท่ี 
12 กรกฎาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

น าเสนอ
ผลงานวิจัยดีเยี่ยม 
ภาค บรรยาย 
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ตารางท่ี 33  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

คณะศึกษาศาสตร์ 

43 นางสาวลัคนา  พระแท่น แนวคิดและทักษะการให้
การปรึกษาของพระ
ส าราญ ธมมฺธุโร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการให้ค าปรึกษา 

ผศ.ดร.กรรณิกา  ค าดี การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง
ท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม  วันท่ี 21 กันยายน 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม  

รางวัลดีเด่น รูปแบบ
การน าเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 
(Poster 
Presentation)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

44 Mrs. truong thi bich 
ngoc 

Community-based 
ecotourism: benefit 
sharing and limitation 

Master of Rural 
Development 
Management 
(International Program)  

Assoc.Prof.Dr.Suchint 
Simaraks 

3nd Humanities and Social 
Sciences Research Promotion 
Network National and 
International Conference, on 
October 15, 2020, at 
Ramkhamhaeng University, 
Bangkok, Thailand 

Best Paper Award 
and Best 
Presentation 
Award  

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ 

รศ.ดร.นันทรัตน์  
โฆมานะสิน  

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 



 รายงานประจ าปี 2562   

 
96 

ตารางท่ี 33  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

บัณฑิตวิทยาลัย 

46 นายจักรดาว โพธิแสน Effect of Mangosteen 
Peel Extract on Acute 
Inflammation in Men 
Following Short-Term 
Excessive Exercise.  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 

ผศ.ดร.ประภาพิมนต์  
ปริวัติ,  
ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม 

โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม 

นักวิจัยดีเด่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

47 นางสาวอริษา เศษเพ็ง Beneficial Effects of Arm 
Swing Exercise Training 
on Pulmonary Function, 
Pulmonary Ventilation 
and Autonomic Nervous 
Functions in Metabolic 
Syndrome 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 

รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์   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 

Good Poster 
Presentation 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

48 นายธนวัตน์  
ตันติพณิชย์กูล 

Tools for Visitor 
Management in Tourism 
Destinations to Create 
Sustainable Tourism 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมการ
ท่องเท่ียวไมซ์ และบริการ 

อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร International and National 
Conference on Business 
Administration and 
Accountancy 2020 (2nd 
INCBAA), on February 20, 
2020, at The Empress 
Chiang Mai Hotel,Thailand 

Silver Award 
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ตารางท่ี 33  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ/ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม/วันที่/สถานท่ี ประเภทรางวัล 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

49 นางสาวสุวิภา  
พินิจการวัฒน์กุล 

แนวทางการสร้างความสุขใน
การปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดย
กระบวนการสุนทรียสาธก 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยพัฒน์ 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อ.ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล งานประชุมวิชาการ 
ทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการ
จัดการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
ประจ าปี 2563  วันท่ี 3 ตุลาคม 
2563 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทความวิจัยดีเด่น 
BEST PAPER 
AWARD 
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 การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงถึง

ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานทั้งการจัดหลักสูตร
อบรมระยะสั้น การจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความในวารสาร ส่งผลให้มีจ านวน
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยสูงขึ้น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดท าฐานข้อมูล
ระบบ GSMIS ขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2562 มีวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 935 บทความ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 419 บทความ รวมเป็นผลงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 1,354 บทความ และคิดผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 แบบถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ สมศ. จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปริญญาโท (รวม
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) ได้คะแนน 4.68 (37.45%) (คะแนนเต็ม 5 
ร้อยละ 40) ระดับปริญญาเอกได้คะแนน 5.00 (107.07%) (คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 80) ดังรายละเอียดในตารางที่ 
34 และตารางที่ 35 
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ตารางท่ี 34 จ านวนผลงานวิจยัของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ที่น าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ 

ประชุมวชิาการ วารสาร รวม
คะแนน 

ถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 
ปกศ 
2562 

ร้อยละ
การ

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 
ร้อยละ
40) 

คะแนน 
(เต็ม 5) ชาต ิ

(0.2) 
นานาชาติ 

(0.4) 
รวม ชาต ิ

(0.4) 
ชาต ิ
TCI 
(0.6) 

ชาต ิ
TCI 
(0.8) 

นานาชาติ 
(0.8) 

SCOPUS, 
ISI (1) 

รวม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 52 38 90 6 31 20 5 46 108 112.6 284 39.65 4.96 4.96 
คณะเกษตรศาสตร์ 14 3 17   7 16 4 8 35 32.2 66 48.79 6.10 5.00 
คณะเทคโนโลยี 1 5 6         4 4 6.2 14 44.29 5.54 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 21 16 37   1 1   14 16 26 87 29.89 3.74 3.74 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 14 27 2 21 3   20 46 44 99 44.44 5.56 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3   3 4 2   1   7 4.2 18 23.33 2.92 2.92 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 43 17 60 0 114 20 2 41 177 142.4 300 47.47 5.93 5.00 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 1 13   3 1   1 5 6.4 23 27.83 3.48 3.48 
คณะเทคนิคการแพทย์ 3 6 9   3 8 1 9 21 21 30 70.00 8.75 5.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 8   8   51 4 1   56 36.2 75 48.27 6.03 5.00 
คณะแพทยศาสตร์ 9 4 13   5 1   12 18 19.2 30 64.00 8.00 5.00 
คณะเภสัชศาสตร์ 10 3 13   14     11 25 22.6 44 51.36 6.42 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   1 1   1     1 2 2 5 40.00 5.00 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร์   1 1   35 2   3 40 26 79 32.91 4.11 4.11 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 2   2 4   4 10 9 14 64.29 8.04 5.00 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 263 70 333 19 117 19 3 9 167 185 591 31.30 3.91 3.91 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 4 15 19   3       3 8.6 20 43.00 5.38 5.00 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 7 16 23 3 8 3 2 1 17 18.8 39 48.21 6.03 5.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1   1 2 10       12 7 13 53.85 6.73 5.00 
คณะศึกษาศาสตร์ 97 22 119 4 22 11   7 44 58.8 185 31.78 3.97 3.97 
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 2 4   1       1 1.8 16 11.25 1.41 1.41 
คณะสหวิทยาการ 8   8 1 3       4 3.8 10 38.00 4.75 4.75 
บัณฑิตวิทยาลัย   5 5             2 5 40.00 5.00 5.00 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 9 1 10 9 53 3   1 66 41 100 41.00 5.13 5.00 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ 135 9 144   17 2 1   20 43.2 203 21.28 2.66 2.66 

รวม 358 125 483 25 262 59 10 96 452 440 1,175 37.45 4.68 4.68 
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ตารางท่ี 35 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีน าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ 

ประชุมวชิาการ วารสาร รวม
คะแนน 

ถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 
ปกศ 
2562 

ร้อยละ
การ

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 
ร้อยละ
80) 

คะแนน 
(เต็ม 5) ชาต ิ

(0.2) 
นานาชาติ 

(0.4) 
รวม ชาต ิ

(0.4) 
ชาต ิ
TCI 
(0.6) 

ชาต ิ
TCI 
(0.8) 

นานาชาติ 
(0.8) 

SCOPUS, 
ISI (1) 

รวม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 10 21 31 3 13 3 4 88 111 113 107 105.61 6.60 5.00 

คณะเกษตรศาสตร์ 1   1 1 4 1 1 16 23 20.6 16 128.75 8.05 5.00 

คณะเทคโนโลยี 1 3 4         5 5 6.4 5 128.00 8.00 5.00 

คณะวิทยาศาสตร์ 2 8 10       2 43 45 48.2 55 87.64 5.48 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 10 15 2 7 2   24 35 35.6 28 127.14 7.95 5.00 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1   1   2   1   3 2.2 3 73.33 4.58 4.58 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 8 19 27   12 2 2 117 133 136.6 122 111.97 7.00 5.00 

คณะเทคนิคการแพทย์ 1 4 5     1   15 16 17.6 10 176.00 11.00 5.00 

คณะพยาบาลศาสตร์         2   1   3 2 11 18.18 1.14 1.14 

คณะแพทยศาสตร์ 2 9 11   5     31 36 38 37 102.70 6.42 5.00 

คณะเภสัชศาสตร์ 5   5       1 10 11 11.8 4 295.00 18.44 5.00 

คณะสัตวแพทยศาสตร์         1     5 6 5.6 4 140.00 8.75 5.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร์               39 39 39 35 111.43 6.96 5.00 

บัณฑิตวิทยาลัย   6 6   4 1   17 22 22.6 20 113.00 7.06 5.00 

คณะทันตแพทยศาสตร์                     1 0.00 0.00 0.00 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 2 22 24 2 34 17 3 37 93 83.4 82 101.71 6.36 5.00 

คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี   5 5   3 1 1 6 11 11.4 8 142.50 8.91 5.00 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ   8 8   13 11 1 12 37 32.6 27 120.74 7.55 5.00 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2   2 2 12 2   10 26 20 25 80.00 5.00 5.00 

คณะศึกษาศาสตร์   9 9   6 3 1 9 19 19.4 22 88.18 5.51 5.00 

รวม 20 62 82 5 59 22 9 242 337 333 311 107.07 6.69 5.00 
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 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑิตศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2544 โดยมีก าหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) การจัดท าวารสารวิจัย ดังกล่าวเป็น
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ และมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นเวทีในการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้
ปรับปรุงยกระดับวารสารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นวารสารระดับชาติ ที่มี Peer Review โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้อ่านและประเมินผลงานก่อนการตีพิมพ์  
เนื่องจากที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้รับบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มีจ านวน
เพิ่มขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เพิ่มจ านวนฉบับที่ออกเป็นปีละ 4 ฉบับ (ม.ค. -มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., 
และ ต.ค.-ธ.ค.) เพ่ือรองรับบทความที่เพ่ิมขึ้น และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดท าวารสารเพ่ิมอีกหนึ่งเล่ม 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 ปัจจุบันวารสารทั้ง 2 เล่ม จึงได้เปิดรับบทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์ บทความ
วิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ส าหรับผู้สนใจโดยทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
centre : TCI) และได้ท าการเปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN 2672-9636 และ E-ISSN 2672-9644 ตามล าดับ มี
การเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเท่านั้น เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่ 2 โดยมี Impact factor 
ประจ าปี 2561 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) = 0.027 และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 
2559-2561 = 0.027 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.017 และค่า 
Impact Factors 3 ปี ย้ อนหลั ง ระหว่ างปี  2559 -2561 =  0.017 สามารถดู วารสารออน ไลน์ ได้ ท าง 
https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal
https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/
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การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 

 ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 
ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และใช้
แผนยุทธศาสตร์ การบริหารราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นเกณฑ์พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  กิจกรรมมีทั้งการออกระเบียบ ประกาศ การยกเลิกและแก้ไขระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องใหม่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีการทบทวนระเบียบ/ประกาศ จ านวน  2 เรื่อง เป็น
ประกาศท่ีออกใหม่ จ านวน  2  เรื่อง และประกาศท่ียกเลิก จ านวน  2 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 36  
 

ตารางที่  36  ระเบียบ/ ประกาศ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวนใน
ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อระเบียบ/ ประกาศ ฉบับที่ 
สถานภาพ 

เนื้อหาโดยย่อ 
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เรื่อง  
เกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ  
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

136/2562 /  / ประกาศน้ีเป็นประกาศเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และให้ยกเลิกประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 
6 6 /2 5 5 9 ) เรื่ อ ง  เก ณ ฑ์ ก ารประ เมิ นความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และ
รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
 

34/2563 /  / ประกาศน้ีเป็นประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย และให้ยกเลิกประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย (ฉบับท่ี 114/2553) เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
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 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
จากภารกิจการรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัย  งานตรวจสอบรูปแบบการท าวิทยานิพนธ์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ ซึ่งรูปแบบ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์นั้น  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการใช้แนวปฏิบัติในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากหนังสือคู่มื อ
การท าวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  ซึ่งต่อมาได้มีนโยบายในการปรับปรุงคู่มือการท าวิทยานิพนธ์พร้อม
ทั้งการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบไอทีสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e-Thesis) 

ระบบ e-Thesis นี้ จะเข้ามาแทนระบบการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์แบบเดิมทั้งหมด ดังนั้น 
นอกจากระบบจะเข้ามาแทนที่แล้ว คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง ก็จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันต่อไป ส าหรับการติดตั้งระบบ e-Thesis นั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการ โดยอยู่
ระหว่างการทดสอบระบบ และได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 1,004 เล่ม ดังรูปที่ 16 และรูปที่ 17 

 

 
 

รูปที่ 16 จ านวนวิทยานิพนธ์ทีน่ักศึกษาส่งตรวจรปูแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามเดือน 



 รายงานประจ าปี 2562   

 
104 

 
 

รูปที่ 17 จ านวนวิทยานิพนธ์ทีน่ักศึกษาส่งตรวจรปูแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามคณะ 

 
การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
 
  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดพันธกิจให้ บัณฑิตวิทยาลัย ก ากับประการหนึ่ง  คือ หลักสูตรสาขาวิชา
ร่วม เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการเชิงวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรอบหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด ด าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา เพ่ือพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม หรือ
รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมที่มีประสิทธิภาพ การบริหารและ
จัดการศึกษาหลักสูตรร่วมและรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เป้าหมายของการมีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม คือ การสนับสนุนให้มีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
มหาวิทยาลัย 
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 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
  ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรสาขาวิชาวิชาร่วม ทั้งหมด 6 หลักสูตร ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 37 
 

ตารางที ่ 37 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
ที ่ ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการพัฒนาชนบท 
  
  
  
  

ปริญญาโท นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะศึกษาศาสตร ์

คณะเกษตรศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์    
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
  
  
  
  
  
 

ปริญญาโท ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์    

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์   
บัณฑิตวิทยาลัย 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา 

ปริญญาโท ปกติ/ 
โครงการ
พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 
4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยส์ินทางปัญญาและ
นวัตกรรม 

ปริญญาโท ปกติ วิทยาศาสตร ์

วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
เกษตรศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร ์
นิติศาสตร ์
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ตารางที ่ 37  จ านวนหลักสูตรสาขาวิชารว่มของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
  
  
  
  
  
  

ปริญญาเอก ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์    

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์   

บัณฑิตวิทยาลัย 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา 

ปริญญาเอก ปกติ/ 
โครงการ
พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จ านวน  13 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 38 
 
ตารางท่ี  38  จ านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2563  

ที ่ สาขาวิชา 
ระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1 การจัดการการพัฒนาชนบท 0 0 0 

2 ชีวเวชศาสตร์ 2 1* 3 
3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3** 5*** 8 

4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 2 0 2 

                                               รวม 7 6 13 
หมายเหตุ   * รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ (ทุนส่วนตัว 1 คน) 
               ** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ป.โท   (ทุนส่วนตัว 2 คน) 
               *** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ป.เอก (ทุนส่วนตัว 4 คน) 
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 นักศึกษาสาขาวิชาร่วม   
ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาร่วมมีนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 90 คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน  25 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 39 
 

ตารางท่ี  39  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปจัจุบนั จ านวนผู้ส าเร็จ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  
/การจดัการการพัฒนาชนบท   

 8 0 0 0 

2 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
/ชีวเวชศาสตร์   

16 0 6 0 

3 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
/วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

9 0 4 0 

4 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
/ชีวเวชศาสตร ์

0 27 0 6 

5 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
/วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

0 28 0 9 

6 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
/การจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา 
และนวัตกรรม 

2 0 0 0 

 รวม 35 55 10       15 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
สาขาวิชาร่วมมีผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2563 จ านวน 25 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 10  คน 

และระดับปริญญาเอก จ านวน 15 คน  โดยมีบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาร่วมที่ได้
ตีพิมพ์และยอมรับให้ตีพิมพ์ ในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 55 บทความ จ าแนกเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ จ านวน 21 บทความ วารสารระดับชาติ จ านวน 13 บทความ และน าเสนอในที่ประชุม
ระดับนานาชาติ จ านวน  25  บทความ วิชาการระดับชาติ จ านวน 1 บทความ ดังรายละเอียดในรูปที่  18 และ
สามารถเปรียบเทียบผลงานจากปี 2559-2563  ได้ดังรูปที ่19 
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รูปที่ 18  จ านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 

 
รูปที่ 19  จ านวนบทความสาขาวิชารว่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 จ าแนกตามระดับชาติและนานาชาต ิ
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นักศึกษานานาชาติและการบริการ 

 จ านวนนักศึกษานานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติในรูปแบบเดียวกันกับ
นักศึกษาปกติ โดยด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และการเผยแพร่ผลงานจนส าเร็จการศึกษา ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติโดยรวมด้านการรับเข้าศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจ านวน
นักศึกษานานาชาติ ทั้งหมด 394 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 172 คน ปริญญาโท 222 คน จาก 30 
ประเทศ ดังรายละเอียดในรูปที่ 20 และรูปที่ 21 

 

 
 

รูปที่ 20 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
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ข้อมูล ณ วันที ่1 สิงหาคม 2563 

รูปที่ 21 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามประเทศ 
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 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษานานาชาติส าเร็จการศึกษาจ านวน 112 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 22 

  
รูปที่ 22   จ านวนนักศึกษานานาชาติที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามคณะ 

 

 การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาชาวต่างชาติ 

ตั้งแต่กระบวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ กระบวนการรับสมัครและ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ให้มีประสิทธิภาพจนส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้  

การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ 
เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน

กลุ่มผู้สนใจเข้าศึกษาชาวต่างชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ผลิตสื่อส าหรับให้ข้อมูล พัฒนาช่องทางและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าศึกษามีประสิทธิภาพและรวดเร็วสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  
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 การประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสาร 
ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครจึงมีการพัฒนาไปสู่แบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารกับผู้สนใจเข้าศึกษาชาวต่างชาติจึงเป็นรูปแบบของสื่อออนไลน์ โดยมีช่องทางหลักคือ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

หน้าภาษาอังกฤษ ที่ www.gs.kku.ac.th ซึ่งมีการให้ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่พร้อมรับนักศึกษา

ชาวต่างชาติ กระบวนการสมัครและคัดเลือก ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
ทั้งนี้ยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อผ่านทาง

ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ Facebook Page 
รวมถึงจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service       
 

 
 

 
 
 

http://www.gs.kku.ac.th/
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 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

มีการผลิตสื่อสองภาษา (อังกฤษ-จีน) เป็นบทความจากศิษย์ปัจจุบันที่เล่าถึงบรรยากาศ
การเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครชาวจีนมากข้ึน และใช้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ ต่อไป    

 

 การรับสมัครและการพัฒนาเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ 
ก าร รั บ ส มั ค รแ ล ะคั ด เลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า

ชาวต่างชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติตลอดปี  โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัคร
ผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือผ่านอีเมลของหน่วยวิเทศสัมพันธ์โดยตรง ที่ 
graduateinter@kku.ac.th ซึ่งแบบฟอร์มใบสมัครรวมถึงรายละเอียด
เอกสารประกอบการสมัครสามารถเข้าดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีและช่องทาง
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าของคนเราเป็นอย่างมาก ดังนั้น
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติผ่านช่องทางไปรษณีย์หรืออีเมลอาจจะ
ล่าช้าและไม่ตอบโจทย์ผู้สมัครเท่าที่ควร จึงได้มีการพัฒนาระบบรับ
สมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
ผู้ ส มั ค รส าม ารถ ส มั ค ร ผ่ าน ระบ บ ด้ ว ย ต น เอ ง ได้ โด ย ต ร งที่ 
https://interadmission.gs.kku.ac.th/ ทั้งยังสามารถเข้ามาติดตาม
กระบวนการของใบสมัครได้ว่าถึงขั้นตอนใด ซึ่งจะลดจ านวนอีเมลที่เข้า
มาสอบถามได้ และยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารการสมัครไม่ครบอีก
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ด้วย นอกจากนั้น ระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน์จะยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการ ได้
อย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษา รวมถึงสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก 
 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

นักศึกษาเชิงรุก KKU Active Recruitment ประจ าปี 2563 ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นกลุ่ม

นักศึกษาชาวจีน มีการส ารวจหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมและอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก 

www. activerecruit.kku.ac.th ทั้งยังมีการประชุมเตรียมความพร้อมจากทุกคณะ แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนได้ จึงมีเลื่อนก าหนดการเดินทางออกไป 

 การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
ส าหรับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ภายใต้

การด าเนินการของคณะต่าง ๆ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ให้ข้อมูล รวมถึงการ
บริการ ที่สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ การด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 
 

1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา  
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เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาได้ร่วมกับกอง
การต่างประเทศจัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นการ
ปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการ Social Distancing และเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยช่วงที่มีโรคระบาดได้  โดยเนื้อหาในการปฐมนิเทศจะครอบคลุม
ถึงการบริการและระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อนักศึกษา 

2. การจัดอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษานานาชาติ  
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาชาวต่างชาติ ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 
2563 – 8 กันยายน 2563 ซึ่งได้จัดการอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมไทยพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติในรูปแบบ
ออนไลน์ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ – 
พฤหัสบดี เวลา 17.00- 19.00 น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ อาจารย์ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น จ านวน 50 คน และ
มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรจ านวน 26 คน 

 

3. การให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

 
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติผ่านหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของบัณฑิต

วิทยาลัย เช่น ข่าวเรื่องทุนการศึกษา การจัดอบรมต่าง ๆ ก าหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน รวมถึงแบบฟอร์ม 
ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
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4. การให้บริการข้อมูลผ่านอีเมล โทรศัพท์ Facebook Fan page และจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
One Stop Service 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เข้ามาได้
ตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล์ graduateinter@kku.ac.th กล่องข้อความ Facebook Fan page ของบัณฑิต
วิทยาลัย โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองท่ีจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service 

5. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  

 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 
13.30 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัด 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่
รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ 
โด ย เช ิญ บ ุค ล าก รส ายส น ับ ส น ุน ที ่ด ูแ ลน ัก ศ ึก ษ า
ต่างชาติจากทุกคณะที่มีบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการ
แ ล ก เ ป ลี ่ย น เ ร ีย น รู ้ก า ร ท า ง า น ใ น ด ้า น ก า ร
ต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสาขา
ร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 31 คน ประเด็นที่หารือกัน
ในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ 

1. กระบวนการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ  
2. การจัดท าประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ  
3. กระบวนการจัดการทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ 
4. การประสานงานเรื่องการรายงานตัวนักศึกษาต่างชาติ  
5. ความคืบหน้าของเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา  
6. ถามตอบปัญหาต่าง ๆ 

ซึ่งหน่วยวิเทศสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยจะมีการด าเนินการประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  
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การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

การประชาสัมพันธ์และการตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย มีเป้าหมายหลัก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ผู้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปในเขตภูมิภาคทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ผลจากการประชาสัมพันธ์ จะท าให้ประชาชนรับรู้กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการสมัครเข้าศึกษา การด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 
กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิทยานิพนธ์
ดีเด่น โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการพ่ีให้น้อง (วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย) และโครงการของหน่วยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ  

บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของเป้าหมายและกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญของการสื่อสาร ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ
ทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทั่วประเทศ โรงพยาบาลจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนกว่า 2,000 คน  

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
การประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อได้พัฒนารูปแบบเป็นสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยัง
กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยใช้ สื่ อออน ไลน์  ซึ่ งบัณ ฑิ ตวิทยาลั ยมี ช่ อ งทางหลักคื อ  เว็บ ไซต์บัณ ฑิ ตวิท ยาลั ย 
https://gs.kku.ac.th และ Facebook https://fb.com/graduateschoolkku ข้อดีคือสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
งบประมาณในการผลิต ได้ลดการผลิตสื่อประเภทโปสเตอร์ลง แต่ยังคงใช้สื่อประชาสัมพันธ์ป้ายคัตเอาท์เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักของบัณฑิตวิทยาลัย   

 

 สื่อประชาสัมพันธ์ 
 ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
แต่ละเรื่อง ระยะเวลาการเผยแพร่ งบประมาณ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

1. สื่อสิ่งพิมพ์  
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายคัตเอาท์ ป้ายไวนิล 

Backdrop กิจกรรม บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ สื่อต่างๆ ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ผลิต 
ออกแบบ และด าเนินการจัดจ้าง ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ลดการผลิตสื่อประเภทโปสเตอร์ลง แต่ยังคงใช้สื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล ติดตั้ง
บนป้ายคัตเอาท์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักของบัณฑิตวิทยาลัย  ติดตั้ง ณ หน้าอาคารพิมล กลกิจ 



 รายงานประจ าปี 2562   

 
118 

และจุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบริการ 21 จุด ระยะเวลาการขอติดตั้งแต่ละครั้งต่อกิจกรรม รอบละไม่
เกิน 15 วัน 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างสื่อแผ่นพับและโปสเตอรป์ระชาสมัพันธ์  

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ ์

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 
ช่วงสถานการณ์โรคตดิต่อเช้ือไวรสัโคโรนา2019 (COVID 19) ณ ส านักงาน 
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2. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 

เว็บไซต์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครผ่าน
ระบบสมัครออนไลน์ การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา การประชุมวิชาการ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถสืบค้นได้ และให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอ่ืนๆ เว็บไซต์เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง Banner ข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต ์

ตัวอย่างป้ายไวนลิ Backdrop 

ตัวอย่างบอร์ดนิทรรศการ 
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ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) การสื่อสารทางช่องทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นช่องทางหลักในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนต่างๆ มีความจ าเป็น มีการออกแบบและแจ้ง
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างการให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
จากหน่วยงานอื่นๆ 

ตัวอย่างข่าวกิจกรรมบัณฑติวิทยาลัย 

ตัวอย่าง Banner แจ้งเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ ์
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3. Facebook www.facebookcom/graduateschoolkku 
เป็นสื่อที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมากที่สุด กลุ่มสมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เปิดใช้
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และได้ปรับใหม่ลักษณะเป็นองค์กรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 
ปัจจุบันมีแฟนเพจกว่า 1 หมื่นคน ใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม กลุ่ม

สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีการแชร์ข้อมูลจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 
และเป็นอีกช่องทางในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทางกล่องข้อความ Facebook ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Workplace KKU 
 Workplace by Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารหนึ่ง ใช้ส าหรับการท างานและแจ้งข้อมูล ข่าวสาร
กับผู้บริหาร บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง Banner แจ้งข่าวสารทาง Page Facebook 

ตัวอย่าง Banner แจ้งข่าวสารทาง Workplace by Facebook 

http://www.facebookcom/graduateschoolkku
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5. ของท่ีระลึกบัณฑิตวิทยาลัย  
จัดท าของที่ระลึกบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งในการโฆษณาองค์กร และ

เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร มีตราสัญลักษณ์ สโลแกน และใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ของที่
ระลึก อาทิ สมุดโน้ต นาฬิกาแขวน ปากกา ถุงผ้า ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมบัณฑิต
วิทยาลัย ของที่ระลึกแก่วิทยากร และการอบรมสัมมนาต่าง ๆ โดยค านึงถึงรูปแบบ การใช้งานและเอกลักษณ์
อีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
1. การจัดนิทรรศการแนะน าหลกัสูตร  
 การจัดนิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ด าเนินการดังนี้  
  2.1 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุดมศึ กษา จั ดนิ ท รรศการเป็ นประจ าทุ กปี  โดยจัด  ณ 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการร่วมกับส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวอย่าง กระเป๋าใส่เอกสาร 

ตัวอย่าง ปากกาที่ระลึก 
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 2.2 การแนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 แนะแนวการสมัครเข ้าศ ึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา งานปัจฉ ิมน ิเทศ 256 2 ณ  คณะ

วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 มกราคม 2563  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนะน าระบบรับสมัคร
ออนไลน์ การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร คุณสมบัติ การเตรียมตัว เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ การสอบ
ภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษา โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp)  จัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2558 

เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดโครงการ
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
และความเอ้ืออาทรของการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์จะได้นักศึกษาที่มี

ที ่ สถานที่จัดนิทรรศการ วันที่ 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  30-31 มกราคม 2563 

บรรยากาศการแนะแนวหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาพการแนะแนวหลักสตูรบณัฑติศึกษา 
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ศักยภาพสูงทั้งด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สามารถคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือสามารถท างานวิจัยร่วมกัน  

ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยสื่อต่าง ๆ โปสเตอร์ banner ประสานงานการจัดกิจกรรม คณะกรรมการ 

วิทยากร สถานที่พัก อาหารจัดท าเกียรติบัตร จัดกิจกรรม คัดเลือกผู้ได้รับทุน และประสานงานหลักสูตรและ

นักศึกษาเรื่องการให้ทุนการศึกษา 

ลักษณะกิจกรรม ผู้สนใจสมัครผ่าน https://gs.kku.ac.th กรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ จ านวน 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
การคัดเลือกต้องด าเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  

โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp) ครั้งที่  6 กิจกรรมวันที่  11-12 
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขื่อนอุบลรัตน์ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 126 คน คณะกรรมการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ จ านวนรวม 26 คน เข้าร่วมโครงการ 24 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจ านวน 6 
คน ระดับปริญญาเอก 3 คน และระดับปริญญาโท 3 คน  
 ก่อนการจัดกิจกรรมได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) และการสนทนากลุ่ มออนไลน์  (Online-Focus 
Group) เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรม
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ ซึ่งจะจัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 
6 ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ด าเนินการวิจัยโดยก าหนด
วัน เวลาสัมภาษณ์และนัดหมายผู้เข้าร่วมสนทนา ออกแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จัดเตรียมระบบการเก็บ
ข้อมูล มีการประชุมเตรียมการและทดสอบระบบก่อนเริ่มท าการวิจัย แบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รวม 30 คน  

1) นักศึกษาทุนโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10 คน (ปริญญาเอก 5 คน 
ปริญญาโท 5 คน)  

2) อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนและกรรมการประเมินกิจกรรม จ านวน 10 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 5 คน 
กรรมการประเมินกิจกรรม 5 คน) 

3) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) กลุ่มนักศึกษาทุน 1 คน กลุ่มอาจารย์ 1 คน 
 3.1) กลุ่มนักศึกษาทุน (Online-Focus Group) ด าเนินการสนทนา โดย นางสาวศิตธีรา สโมสร นัก
ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 3.2) กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนและกรรมการประเมินกิจกรรมวิชาการ (Focus Group 
Discussion) ด าเนินการสนทนา โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) ผู้จดบันทึก (Note Taker) จ านวน 5 คน  
5) ฝ่ายโสตคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพ จ านวน 3 คน 
การด าเนินการสนทนากลุ่มเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online-Focus Group) และการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) 
 
 
 
 
 
 
 

การสนทนากลุ่มออนไลน์ (Online-Focus Group) โดยใช้เครื่องมอื Line  
กลุ่มนักศึกษาทุนโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ระดับปรญิญาเอก และปริญญาโท 

 

การสนทนากลุ่มออนไลน์ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาในการวิจัย ผู้ร่วมสนทนาสะดวก ไม่ต้องเดินทาง 
อยู่ที่ไหนก็สามารถสนทนาได้ 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนและกรรมการประเมินกิจกรรมวิชาการ 

 

  จากข้อเสนอแนะการสนทนากลุ่ม คณะกรรมการจัดค่ายบัณฑิตศึกษาได้ประชุมเตรียมงาน วางแผนการ

ท างาน โดยมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
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 โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp) ครั้งที่ 6 มีผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา

จากสถาบันต่าง ๆ 28 สถาบัน สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 126 คน กรรมการคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่

ก าหนด จ านวน 24 คน จัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp วันที่ 11-12 

มกราคม 2563 วันแรกของกิจกรรมเป็นพิธีเปิด แนะน าโครงการและกิจกรรมวิชาการ จัด ณ อาคารพิมล กลกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเดินทางจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 

12 มกราคม 2563 เริ่มกิจกรรมสันทนาการ มีการเก็บคะแนนทั้ง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องด าเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับ

ทุนการศึกษา  

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรยีมงาน 

ภาพพิธีเปิดโครงการค่ายบัณฑิตศกึษา ณ อาคารพิมล กลกิจ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ภาพสื่อประชาสัมพันธ ์
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หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โครงการค่าย

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 จ านวน 6 คน โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุน ดังรายละเอียดในตารางที่ 40  

 

ภาพกิจกรรมวิชาการ 

ภาพพิธีปิดค่ายบณัฑิตศึกษา ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  

มอบเกียรติบัตรแกผู่้เข้าร่วมโครงการค่ายบณัฑิตศึกษา 

ภาพกิจกรรมสันทนาการ 
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ตารางท่ี  40  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 23 จ านวนผูส้มัครเข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-6  

 

 
รูปที่ 24 เกรดเฉลี่ยผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ กลุ่ม 
1 นางสาวจุฑามาศ ฉากครบรุ ี ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2 นายวรพล แซ่ฟ ู ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3 นางสาวเนตรชนก ปุณริบรูณ ์ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

4 นางสาวฑิตยา ศรีวุฒิทรัพย ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
5 นางสาวสุมนา เชียงนางาม ปริญญาเอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 นายนิรุต เต้นปักษี ปริญญาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อ ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์มากมาย ในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 20 เว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น 
จ านวน 516,478 คน (Sessions มี 1,400,690 Pageviews) แบ่งเป็นผ่านเว็บไซต์ภาษาไทย จ านวน 497,466 คน 
(Sessions มี 1,361,419 Pageviews) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จ านวน 19,012 คน (39,271 Pageviews) โดยใช้
งานผ่าน Desktop computer จ านวน 329,250 คน Mobile/Tablet  จ านวน 187,228 คน จากทั้งหมดกว่า 
100 ประเทศ  ส ารวจจาก analytics.google.com  

 
1. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  

https://gs.kku.ac.th  เป็นเว็บไซต์หลักเม่ือเข้ามาใช้งาน ซึ่งจะแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลทุก
ด้านของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงลิงค์เชื่องโยงที่ครอบคลุมบริการด้านสารสนเทศทั้งหมด ปัจจุบันได้พัฒนารองรับ
บริการ การเรียกใช้งานเว็บในหลายรูปแบบดังนี้ 
  1.1 เข้าโดยคอมพิวเตอร์ทั่วไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)  

1.2 เข้าโดยอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Mobile browser)   
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2. การติดตามข่าวสารผ่าน facebook  
https://www.facebook.com/graduateschoolkku ช่องทางสื่อสารโดยใช้ facebook ในการ

ประชาสัมพันธ์ ได้รับการตอบรับโดยมีผู้ติดตามข่าวสารถึง 11,333 users บน facebook และยังเป็นที่นิยมมากใน
การใช้เป็นช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook ด้วย 

 
 
3. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ   

https://inter.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดาว์นโหลด 
Form หรือสมัคร Online ได ้ 

 

https://www.facebook.com/graduateschoolkku
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4. เว็บไซต์ระบบรับสมัครต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย      
  https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/ เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
5. เว็บไซต์ระบบรับสมัครอบรมพัฒนาทักษะ  https://app.gs.kku.ac.th/training/  เป็นเว็บไซต์ระบบรับ
สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

 



 รายงานประจ าปี 2562   

 
132 

6. เว็บไซต์สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/graduateclub.html เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสาร

และกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
7. เว็บไซต์หนังสือคู่มือ online    

https://gsbooks.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์หนังสือคู่มือและหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
สามารถอ่านทาง online ได้ในรูปแบบ PDF 
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8. เว็บไซต์ระบบ e-Office    
https://app.gs.kku.ac.th/eoffice เป็นเว็บไซต์ระบบ e-Office ส าหรับบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลต่างๆ ถึงกัน ร่วมถึงระบบใช้งานต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากรและข้อมูลติดต่อ
แจ้งข่าวส าหรับบุคลากร ส่งบทความแลกเปลี่ยนความรู้ ตารางแสดงสถานะของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระบบ
คณบดี Online รายงานการประชุม Online ระบบการจัดการข้อมูลรับสมัคร หลักสูตรอบรมส าหรับนักศึกษา 
ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อใบสมัคร online เข้าระบบเพ่ือจัดการเว็บไซต์ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบน
เว็บไซต ์และ Upload ข้อมูลบนเว็บไซต ์ระบบจัดการ user ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น 

 
9. เว็บไซต์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับบัณฑิตศึกษา https://journal.gs.kku.ac.th/ เป็น
เว็บไซต์เผยแพร่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา 
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10. เว็บไซต์ Master of Rural Development Management (MRDM) 
 https://mrdm.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์หลักสูตร Master of Rural Development 
Management (MRDM) 

 
 
11. เว็บไซต์น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    

https://conference.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัคร
น าเสนอผลงานทางเว็บไซต์ จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 การประชุมวิชาการจัดแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  
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12. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 
 http://gsmis.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับทะเบียน
นักศึกษา ทะเบียนอาจารย์ วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงาน ทุนการศึกษา การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รายชื่ออาจารย์
ที่ภาระงานเกิน ข้อมูลสรุป ข้อมูลสรุป KPI TIMES การจัดการทุนต่างๆ รายงานต่างๆ เป็นต้น 
13. เว็บไซต์ระบบสืบค้นระเบียบประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย   
  http://regulation.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ส าหรับสืบค้นระเบียบประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ใช้ใน
การจัดเก็บระเบียบประกาศต่างๆ  

 
 
14. เว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
 https://gs.kku.ac.th/home/index.php/bestthesisaward.html เป็นเว็บไซต์โครงการประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gsmis.gs.kku.ac.th/
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15. เว็บไซต์โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่านบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/professor-kanok-award เป็นเว็บไซต์โครงการรางวัล
วิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
16. เว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

https://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-alumni.html เป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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17. เว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/sportsci.html   เป็นเว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา 

 
 
18. เว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
 https://gs.kku.ac.th/home/index.php/intellectual-property-and-innovation-
management.html   เป็นเว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
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19. เว็บไซต์ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ GS e-Forms 
     https://forms.gs.kku.ac.th  เป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการยื่นค าร้องออนไลน์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ระบบอบรมออนไลน์ Online  https://service.gs.kku.ac.th/training  เป็นเว็บไซต์ระบบอบรมออนไลน์ 
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รูปที่ 25  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

รูปที่ 26  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 
 

  



 รายงานประจ าปี 2562   

 
140 

ตารางท่ี 41 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเทศ 
ที ่ ประเทศ จ านวน ที ่ ประเทศ จ านวน ที ่ ประเทศ จ านวน 
1 Thailand 380,242 32 Nigeria 13 63 Kiribati 4 

2 United States 111,874 33 Switzerland 10 64 Kuwait 2 
3 Laos 1469 34 Finland 11 65 Namibia 2 
4 Japan 509 35 Israel 9 66 Peru 2 

5 (not set) 374 36 United Arab Emirates 9 67 Palestine 2 
6 China 384 37 Belgium 17 68 Portugal 2 

7 Russia 177 38 Pakistan 8 69 Rwanda 10 
8 Indonesia 262 39 Brazil 8 70 Bulgaria 2 

9 Vietnam 219 40 Austria 11 71 Bahrain 2 
10 Cambodia 172 41 Denmark 11 72 Belize 1 
11 Singapore 275 42 Ireland 6 73 Cyprus 1 
12 Australia 139 43 Italy 6 74 Ecuador 1 
13 Myanmar (Burma) 122 44 Norway 6 75 Ethiopia 2 

14 Taiwan 131 45 Ukraine 6 76 Hungary 1 
15 United Kingdom 128 46 Czechia 6 77 Iceland 1 

16 India 110 47 Sri Lanka 6 78 Jordan 2 
17 South Korea 76 48 Saudi Arabia 5 79 Luxembourg 2 
18 Germany 90 49 Iran 4 80 Morocco 1 
19 Malaysia 70 50 Romania 4 81 Malawi 1 
20 Hong Kong 66 51 South Africa 6 82 Mexico 1 
21 Philippines 63 52 Bhutan 3 83 Oman 1 
22 Egypt 25 53 Fiji 7 84 Serbia 1 
23 France 25 54 Ghana 5 85 Solomon Islands 1 
24 Netherlands 28 55 Kenya 3 86 Senegal 1 
25 Canada 35 56 Maldives 4 87 Timor-Leste 1 
26 New Zealand 49 57 Qatar 3 88 Tunisia 1 

27 Turkey 26 58 Tanzania 4 89 Uganda 1 
28 Spain 22 59 Algeria 2 90 Uruguay 1 

29 Sweden 15 60 Georgia 5 91 Uzbekistan 2 
30 Nepal 14 61 Gambia 4 92 Zimbabwe 1 
31 Bangladesh 18 62 Greece 2 รวมท้ังสิ้น 497,466 
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ตารางท่ี 42 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเทศ 
ที่ ประเทศ จ านวน ที่ ประเทศ จ านวน ที่ ประเทศ จ านวน 
1 Thailand 10,763 39 Mexico 12 77 Madagascar 2 
2 Indonesia 1,488 40 United Arab Emirates 11 78 Mongolia 2 
3 China 1,213 41 Somalia 10 79 Oman 2 
4 Myanmar (Burma) 973 42 Austria 9 80 Peru 2 
5 Laos 699 43 Maldives 9 81 Serbia 2 
6 Vietnam 616 44 Gambia 9 82 Kiribati 2 
7 Cambodia 602 45 Iran 8 83 Lesotho 2 
8 United States 417 46 Jordan 8 84 El Salvador 2 
9 Philippines 296 47 Ecuador 8 85 Bermuda 1 
10 Japan 263 48 Tanzania 8 86 Brunei 1 
11 India 216 49 Morocco 8 87 Colombia 1 
12 Pakistan 113 50 Denmark 7 88 Guyana 1 
13 Nepal 105 51 Egypt 7 89 Iceland 1 
14 Bangladesh 104 52 Spain 7 90 Kuwait 1 
15 Hong Kong 83 53 Kazakhstan 7 91 Latvia 1 
16 Malaysia 73 54 Sweden 7 92 Libya 1 
17 Nigeria 72 55 Switzerland 6 93 Macao 1 
18 United Kingdom 63 56 Israel 6 94 Mozambique 1 
19 Australia 60 57 South Africa 6 95 Norway 1 
20 South Korea 56 58 Ethiopia 5 96 Papua New Guinea 1 
21 (not set) 47 59 Ukraine 5 97 Palestine 1 
22 Singapore 45 60 Cameroon 5 98 Portugal 1 
23 Germany 43 61 Finland 4 99 Palau 1 
24 Taiwan 41 62 Greece 4 100 Qatar 1 
25 Ghana 39 63 South Sudan 4 101 Réunion 1 
26 Bhutan 36 64 Bolivia 4 102 Romania 1 
27 Sri Lanka 29 65 Ireland 3 103 Seychelles 1 
28 France 24 66 Congo - Kinshasa 3 104 Sudan 1 
29 Turkey 24 67 Poland 3 105 Sierra Leone 1 
30 Canada 22 68 Uzbekistan 3 106 Senegal 1 
31 Netherlands 22 69 Afghanistan 2 107 Eswatini 1 
32 Brazil 19 70 Argentina 2 108 Tajikistan 1 
33 Russia 17 71 Chile 2 109 Timor-Leste 1 
34 Kenya 16 72 Cyprus 2 110 Tunisia 1 
35 New Zealand 15 73 Czechia 2 111 Uruguay 1 
36 Saudi Arabia 14 74 Hungary 2 112 Zimbabwe 1 
37 Uganda 14 75 Italy 2   

รวมทั้งสิ้น 19,012 
38 Rwanda 14 76 Lebanon 2   
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การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมในการให้บริการเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การ
ท าวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อสอบถาม โดยให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่ง จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service สามารถให้บริการส าหรับผู้มา
ติดต่อเบ็ดเสร็จได้ในจุดเดียว   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ทั้งสิ้น
จ านวน 3,891 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไทย จ านวน 3,423 คน คิดเป็นร้อยละ 87.97 มาติดต่อในเรื่องวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 2,714 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 รองลงมาคือทุนการศึกษา จ านวน 570 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65 ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 27 ถึงรูปที่ 29 

 

 
 
รูปที่ 27  จ านวนผู้มารับบริการ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ าแนกตามสถานภาพ 
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รูปที่ 28  เรื่องท่ีผู้รับบริการติดต่อ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

รูปที่ 29 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ  ส่งเสริมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพในฐานะที่ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที ่43 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ คณะ ต าแหน่ง 

1 นางสาวอุษณีย์ สีนนลี มณีรตัน ์ คณะศึกษาศาสตร ์ นายกสโมสรนักศึกษา 
2 นายณพปกรณ์ ธนะมลู คณะวิทยาศาสตร ์ อุปนายก คนท่ี 1 
3 นายภาคิน จ าปาศักดิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ อุปนายก คนท่ี 2 

4 นางจิราพร กลั่นเขตรกรรม  คณะพยาบาลศาสตร ์ เหรัญญิก 
5 นางสาวชลิดา แดงบสุด ี คณะเทคโนโลย ี ประชาสมัพันธ์ 

6 นายประจวบ บัวเพรช คณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
7 นางสาวฉัตรนภา โนวาท คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 

8 นายเด่นพงษ์ แสนค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
9 นายจตุรพิธ  พิมพ์แสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
10 นายอ านาจ โอกระโทก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
11 นายณัฏฐด์นัย สุพัฒน์ธนานนท์ วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ กรรมการ 
12 นายณัฏฐ์อมร ลมิปิจ านงค ์ วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ กรรมการ 

13 นางสาวนริศรา  เปรมศร ี บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาร่วม) เลขานุการ คนที่ 1 
14 นางสาวปริยากร เหล่าพิเดช คณะสัตวแพทยศาสตร ์ เลขานุการ คนที่ 2 

15 นางสาวสาวิตรี บุญศรีสอาด คณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
16 นางสาววรรณวิศา ปะเสทะกัง คณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
17 นางสาวรุ่งฤดี ถวิลวงษ ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
18 นางสาวนลินนิภา ดีทุม คณะศลิปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

19 นายณรงค์ศักดิ์ ค านนท์ คณะเทคนิคการแพทย ์ กรรมการ 
20 นางสาวศศินา บุตรนคร  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ กรรมการ 

21 นายศตวรรษ มานพพันธุ ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
22 นางสาวกิ่งแก้ว สีทน คณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
23 นายอัจฌาศรัย ศิริประยงค ์ คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
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ตารางที่ 43 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ คณะ ต าแหน่ง 

24 นายเอกรินทร์ จันทร์พมิาย คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 
25 นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย คณะศลิปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
26 นางสาวอลิศรา ธรรมบตุร คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี กรรมการ 

27 นายภานุวัฒน์ เทวารักษ์วรกลุ คณะบริหารธรุกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) กรรมการ 
28 นางสาวปนัดดา ชาร ี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 

(วิทยาเขตหนองคาย) 
กรรมการ 

29 นายชาตรี อดทน คณะศลิปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) กรรมการ 
30 นายหยัด ขจรเกียรติผดุง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) กรรมการ 

 
ตารางที่ 44  สรุปกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม (คน) 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 ส.ค. 62 –  5 พ.ค. 63 30 

2. โครงการร่วมงานวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62 30 

3. โครงการประชุมสมัมนาจดัท าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2562 

ต.ค.62 – ก.ย.63 30 

4. โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ครั้งท่ี 19 ก.ย. – ธ.ค. 62 150 
5.โครงการร่วมงานประเพณลีอยกระทง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 9 - 11 พ.ย. 62 30 

6.  โครงการสัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ “โครงการพฒันาดอยตุง 
(พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” จังหวัดเชียงราย 

16 - 19 ม.ค. 63 20 

7. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ เลือดสีอิฐเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ม.ค. 63 – ก.พ. 63 160 

8. โครงการส่งต่อปณิธานสู่กรรมการสโมสรฯชุดใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2563 ก.ค. 63 60 
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร 

1. นายสุริยะ  ตันติวิวฒัน ์

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

บัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีขึ้น และได้ด าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 จ านวน  3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จและมีผลงานโดด
เด่น ในด้านวิชาการและ/หรือมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จ และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน และท าคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จน
มีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 

3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จในการบูรณาการองค์
ความรู้ สู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั่วไป 
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ผลงานดีเด่น 

 

ผลงานดีเด่น 

 

2. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

 

 

 พ.ศ . 2553 รางวัล เชิ ดชู เกี ยรติ  ศิษย์ เก่ าคณ ะวิศวกรรมศาสตร์  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 พ.ศ. 2556 ศิษย์ เก่าแห่ งความภาคภูมิ ใจ ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  จากสมาคมศิษย์ เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2542 จ.ขอนแก่น 
 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและยอดเยี่ยมอันดับ 3 จากการประชุมวิชาการฯ กสธ.ปี 2541 เรื่อง “รูปแบบ

การให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยต าบล”  
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3. Mr.Khonn Lydo 

 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากการประชุมวิชาการฯ กศธ. ปี 2542 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สถานีอนามัยต าบล”  

 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากการประชุมวิชาการฯ กศธ. ปี 2546 เรื่อง “ระบบ GIS เพ่ือการสนับสนุน
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” 

 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากการประชุมวิชาการฯ กสธ. ปี 2548 เรื่อง 
“โปรแกรมระบบงานหน่วยบริการปฐมภูมิ(e-care-1)” 

 โล่ประกาศเกียรติยศ จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548 ในการด าเนินงานให้จังหวัดอ่างทองผ่านเกณฑ์
และเป็นจังหวัด Healthy Thailand  

 การด าเนินการให้จังหวัดอ่างทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทจังหวัด TO BE NO.1 ในการ
ประกวดมหกรรม TO BE NO.1 ประจ าปี 2549 

 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากการประชุมวิชาการฯ กสธ. ปี 2550 เรื่อง “HosXP-PCU: โปรแกรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” 

 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์(IC) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรม
ควบคุมโรค สามารถป้องกันควบคุมโรคไม่เกิดการระบาดในช่วงมหาอุทกภัย ปี 2554-2555 
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ผลงานดีเด่น 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย 

1. รศ.ดร.สิทธิชัย  เอี่ยมสะอาด 

 

 

 Co-Developing CLTS annual work plan funded by UNICEF; 
 Developing an Advocacy work plan funded by Global Sanitation Fund (GSF). 
 Core group member/facillitator  and training of trainer in Sanitation and Hygiene Unit; 
 Focal person for IT technical support to the Department of Rural Health Care; 
 Coordination, with SNV, the BCC rollout campaign in 2 provinces (Kampot, Kratie); 
 Follow-up, Monitoring and Evaluation on field activities with UNICEF, SNV and PLAN 

International; 
 Assisting the BCC rollout campaign activities conducted in the GSF provinces; 
 Developing Booklet, Poster, Leaflet, Sanitation and Hygiene Slogan; 
 Providing TOT to sub-national technical staff and NGOs in the field of sanitation and 

hygiene; 
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ผลงานดีเด่น 

 

 

 

 วันที่  8 ส.ค. 2554 ได้รับรางวัล Thesis Award from Office of National Research Council of 

Thailand ในผลงาน “Roles of hydrolytic enzymes in the reproductive systems of mice and 

black tiger shrimp, Penaeus monodon” ผู้ให้รางวัล Office of National Research Council of 

Thailand 

 วันที่ 22 ก.พ. 2554 ได้รับรางวัล โล่ห์รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในผลงาน “วิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น” จากสมาคมประสาท

วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 วันที่ 2 ส.ค. 2560 ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2560 (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 

อันดับที่  2 ) ในผลงาน Biomedical research อายุ ไม่ เกิน 40 ปี  เรื่อง “Chances in testicular 

function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid” จากคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 วันที่ 5 มิ.ย. 2561 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญเงิน “รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 วันที่ 1 เม.ย. 2561 ได้รับรางวัลทุนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คปก. รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 

เรื่อง “ผลการป้องกันของสารสกัดน้ าเมล็ดหมามุ่ยต่อการท าลายระบบสืบพันธุ์ในหนูแรทเพศผู้ที่ได้รับ

ยาแวลโพรเอท จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ตั้งแต่  พ.ศ. 2560-2562 ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชู เกียรติจ านวนหลายใบ ผลงาน “reviewer 

certificates” จาก Editors and editorial Board ของวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI และ 

Scopus 

 ผลงานวิจัย ปี 2011-2019 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 61 เรื่อง 

 

 

 

 



 รายงานประจ าปี 2562   

 
151 

ผลงานดีเด่น 

 

2. รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต 
 

 

 

 

 

 นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2555 จากงาน The International Conference “The Excellence in Teacher 
Education and Research Innovation” 

 ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 
2561” 
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3. Assist.Prof.Dr.Hien Van Doan 

ผลงานดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 45 รายการ และผลงานวิจัยที่มีรายละเอียด  ดังนี้ 
This work focused on the use of xylooligosaccharide and pectin isolated from corncobs and 

orange peels, respectively, as functional feed additives for tilapia culture under biofloc system. 
Using agricultural by-products as value-added products could reduce the production cost and 
environmental impact of these wastes, especially haze and smoke problems in Northern part of 
Thailand. We have published 4 papers for the project as follows: 

 Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, Watcharapong Naraballobh, Sanchai 
Jaturasitha, Sudaporn Tongsiri, Chanagun Chitmanat, Einar RingØ.  2019.  Dietary inclusion of 
Orange peels derived pectin and Lactobacillus plantarum for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 
cultured under indoor biofloc systems.Aquaculture, 508: 98-105. 

 Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, Wanaporn Tapingkae, Mintra Seel-
audom, Sanchai Jaturasitha, Mahmoud A. O. Dawood, Sutee Wongmaneeprateep, Tran Thi Nang 
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1. นางวัฒนา  นันทะแสน 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ 

Thu, Maria Angeles Esteban. 2019. Boosted Growth Performance, Mucosal and Serum Immunity, 
and Disease Resistance Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  Fingerlings Using Corncob-Derived 
Xylooligosaccharide and Lactobacillus  CR1T5. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 1-12. 

 Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, Caterina Faggio, Chanagun Chitmanat, 
Nguyen Thi Mai, Sanchai Jaturasitha, Einar RingØ.  2018.  Effect of corncob derived 
xylooligosaccharide on innate immune response, disease resistance, and growth performance in 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Aquaculture, 495: 786-793. 

 Hien Van Doan* , Seyed Hossein Hoseinifar, Preetham Elumalai, Sudaporn Tongsiri, 
Chanagun Chitmanat, Sanchai Jaturasitha, Sompong Doolgindachbaporn.  2018.  Effect of peels 
derived pectin on innate immune response, disease resistance and growth performance of Nile 
tilapia ( Oreochromis niloticus)  cultured under indoor biofloc system.  Fish and Shellfish 
Immunology, 80:56-62 
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ผลงานดีเด่น 

 

 

 

 รางวัลนักการสารธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2562 จากส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 และ

สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 รางวัลทันตบุคลากรเกียรติยศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2562 จากคณะกรรมการประสานงาน

ทันตสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 รางวัลแม่ดีเนระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2562 (แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)  

 รางวัลผู้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงแก่มวลสมาชิกและสมาคม 

 ทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  จาก สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2562 

 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหารคาม 

 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือก จ. มหารคาม ประจ าปี 2561 

 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ ก ากับ ดูแล พัฒนา ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และงานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีผลการด าเนินงานส าคัญท่ีดีเด่น 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล GREEN&CLEAN hospital และงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 
และจังหวัดมหาสารคาม 
2. การด าเนินงานวาระจังหวัดมหาสารคาม “จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart 
Kids Taksila 4.0)” ปีงบประมาณ 2561 
3. การพัฒนางานคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และองค์กรสร้าง
สุข 
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2. ผศ.สาวิตรี  สิงหาด   

ผลงานดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 รางวัลระดับประเทศ 
1.  โล่รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าปี 2558 
2.  การจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 รางวัลในระดับหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย 
1. รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2559 
3. รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
4. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์บุคลากรดีเด่น  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
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กิจกรรมอื่นๆ  
 
 

 พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 
2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก 
วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์
รัตนชีวิน  คณ บดีบัณฑิ ตวิทยาลัย  กล่ าวรายงานแก่  รศ.นพ .ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล โดยรางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.
กนก วงษ์ตระหง่าน ผู้ ได้ รับรางวัลได้แก่  ดร.วศกร ตรี เดช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มีผู้ได้รับรางวัล จ านวน 8 ท่าน วิทยานิพนธ์ดีเด่น 
มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จ านวนทั้ งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 7 
รางวัล  และระดับปริญญาโท จ านวน 12 รางวัล 
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 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  

รัชการที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ประสงค์  ต่อโชติ  รักษาการ
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ถวายพานพุ่ม
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชการที่ 4 
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2563 วัน
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานกว่า 40 แห่งเข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.สุร
ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการจัดท า
แผน จากนั้น รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผน
และงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยโครงการต่าง 
ๆ ในปี งบประมาณ  2564 ต้องมีการปรับงบประมาณให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ิมโครงการที่มีความ
จ าเป็น จากนั้น ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ดร.
ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ณ ห้องเรียน
สาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 คณะจากกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักศึกษา
ที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับ

ปริญญาโท (TIPP) 
วัน อังคารที่  25 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 

10.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 3 บัณฑิต
วิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 คุณอรุณี ไฮม์ม 
ผู้อ านวยการภารกิจ-ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
พร้อมคณะตัวแทนจากกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุน
รัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท Thai 
International Postgraduate Programme 
(TIPP) โดยมี  คุณ เนตรดาว  จ า เริญ ดารารัศมี 
รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 

และนักวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการ

ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
นานาชาติ ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาเชิ งรุก  ประจ าปี
การศึกษา 2563 (KKU Active Recruitment 2020) 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงรูปแบบการด าเนิน
โครงการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และ

ร่วมหารือก าหนดการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ ณ ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ให้แก่คณาจารย์ตัวแทน
คณะและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนกว่า 40 ท่าน โดยมีนางสาวเนตรดาว จ าเริญดารารัศมี รักษาการแทน
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ นักวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมชี้แจง
โครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ 
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 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ KKU Digital Academy & Contest มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ KKU Digital 

Academy & Contest มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น   เป็ น
กิจกรรมน าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
น ามาใช้ในงาน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผลงาน GS-PMS เข้าร่วมน าเสนอ 
เป็นผลงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมารองรับการใช้
งานด้านการจัดการแผนปฎิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย และ
ได้รับรางวัล "Warrior" ในครั้งนี้ด้วย 
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วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 คณะศึกษาศาสตร ์

วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะแพทยศาสตร ์

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ GS e-Forms 
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วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ คณะเทคโนโลย ี

  

  

   

 
 
 
 

 วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 41 ปี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 

ปี วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยา
เขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร ร่วมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และถวายปัจจัย เครื่อง
ไทยทาน ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ
แขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ 
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คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 บัณฑิตวิทยาลัยขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
 

   
 

 แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

คณะแพทยศาสตร ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ คณะเทคโนโลย ี
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ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน 

คณะวิทยาศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1. วันที่  22  กันยายน 
2563 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราช
นก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 14 
คน น าโดย ดร.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ 
ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
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การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ 
ชั้น 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆให้การต้อนรับและบรรยาย ระบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
ระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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2. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองการต่างประเทศ น าโดย รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อ านวยการภารกิจ-ความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมคณะตัวแทนจากกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบปะ
นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้
โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 
Thai International Postgraduate Programme (TIPP) เมื่อ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 โครงการ 
TIPP เป็นโครงการที่จัดสรรขึ้นเพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ได้มี โอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนนักศึกษาจากโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึง
ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ได้รับทุนสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษา
นานาชาติจากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เอธิโอเปีย แทนซาเนีย ภูฏาน ศรีลังกา มัลดีฟส์ 
รวมถึงหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งตลอดการศึกษา ผู้รับทุนดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา อาทิ  ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการท า
วิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับทุน TIPP จ านวนทั้ งสิ้น 12 ทุน หลักสูตร Master of Rural Development Management จ านวน 9 ทุน 
หลักสูตร Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health จ านวน 3 ทุน ซึ่ง
อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ 
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3. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ศาสตราจารย์ พญ.
ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือรับฟังการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการด าเนินงานและพัฒนา
โครงการวิจัยร่วมกัน  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร 
พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ  และศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและสนทนาในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
สาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ 
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4. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 4 บัณฑิต
วิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 นางสุภาวดี 
ประดับวงษ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงาน คณะ
พยาบาลศาสตร์ พร้อมหัวหน้างานและบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน 
การรับ-ส่งหนังสือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Digital Signature เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิ ท ยาลั ยด้ านการปรั บ เปลี่ ยน  (Digital 
Transformation) โดยมี ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อ านวยการกองบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับและเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้ระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature และ
จัดท าระบบ Digital Work Flow เพ่ือท างานร่วมกันด้วย Google Share Drive ท าให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง และ
รวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร 
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5. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.
ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าพบปะ
คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพบปะพูดคุย นโยบายมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
องค์กรร่วมกัน 
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การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

   
 

   
 
 
 
 
 

 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
ในปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการตรวจประเมินเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบ Onsite การตรวจประเมินแบบปกติ
ลงพื้นที่ 2) รูปแบบ Online การตรวจประเมินแบบไม่ลงพ้ืนที่ โดยหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยได้เลือก
แนวทางการตรวจประเมินเป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด 6 หลักสูตร และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ในเดือนสิงหาคม 2563 จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา และระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 4) หลักสูตรการ
จัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM) ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่
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สุ่มตรวจประเมิน ก าหนดการพร้อมรายชื่อคณะกรรมการและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 45 และตารางท่ี 46 

 
ตารางที่ 45 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

วันที่ส่งรายงาน สาขาวชิา/หลักสตูร ประธานและกรรมการ คณะ ต าแหน่ง 

วันจันทร์ ที่ 24 
สิงหาคม 2563  

ชีวเวชศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง  
ผศ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย ์
ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วันศุกร์ ที่ 28 
สิงหาคม 2563  

วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 
รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ  
ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี 

คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วันจันทร์ ที่ 31 
สิงหาคม 2563  

การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม 
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ 
ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสหวิทยาการ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วันจันทร์ ที่ 31 
สิงหาคม 2563 

การจัดการการพัฒนา
ชนบท (MRDM) 
- การจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต 
 
    

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล 
ผศ.ดร.อุบล ชาอ่อน 
ผศ.พญ.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย ์
อ.ดร.ชิชาญา เล่ห์รักษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ฝึกประสบการณ์ 

 
ตารางท่ี 46 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร ผ่าน ()ไม่ผ่าน () คะแนน ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาโท    

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ 

 3.33 ด ี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

 3.41 ด ี

3. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM)  

 3.39 ด ี

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

 2.60 ปานกลาง 

ระดับปริญญาเอก    

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  3.42 ด ี
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา 

 3.58 ด ี

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 6 หลักสูตร 
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คณะผู้จัดท ำ 
 ที่ปรึกษำ 

ศ.ดร.สุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวนิ คณบด ี
รศ.ดร.พงศกร   พรรณรัตนศิลป ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
ศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
รศ.ดร.ธีรชัย   เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย 
ผศ.ดร.กรชวัล  ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ 

 ฝ่ำยข้อมูล 
นายประสงค ์ ต่อโชต ิ นางเยาวลักษณ์   แหล่งหล้า 
นางดลิกรัตน์   โคตรสุมาตย ์ นางพาณิภัค   พระชัย 
นางแววตา   วรรณค า นางสาววรนิภ์ธร   นันตะเวชกูล 
นางหอมหวล   นาถ  าเพชร นางสาวนวพร   หนูเส็ง 
นายจิรพฒัน์   จันทะไพร นางสาวพนัชกร   โชคลา 
นายสพุัฒน์   พิบูลย ์ นายอนสุรณ์   มั่นคง 
นางศิรินธร   สุวรรณทอง นางสาวปัทมา   สมพงษ ์
นางสาวศิตธีรา  สโมสร นางสาววไิลพร   นามหงษา 
นางพรนภา   ศรีวรกุล นางสาวจิตติมา   ไกรศรีวรรธนะ 
นางสาวธนิดา  แพงศรี นางสาวศรัณยา แซ่จัง 
นางสาวศิริพร เบญจมาศ นางสาววรรณิศา   สีเรือง 
นายอภิเชษฐ์   บุญจวง นายภาสพงษ์   ฉัตรดอน 
นางพชัลี   พวงคต นายพัทธดนย ์ ธนูเสริม 

 รวบรวมข้อมูล/ เรียบเรียง 
นางสาวศิริพร  เบญจมาศ 
นางสาวศิตธีรา  สโมสร 
นางสาวธนิดา  แพงศรี 

 ตรวจสอบ 
นางดลิกรัตน์  โคตรสุมาตย ์
นางพาณิภัค  พระชัย 

 เจ้ำของ 
บัณฑิตวิทยาลยั 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



