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ค ำน ำ 
 

รายงานประจ าปี 2564 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 2564 ระหว่างวันที ่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ทั ้งในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การพัฒนา
บุคลากร และการด าเนินกิจกรรมโครงการตามกรอบภารกิจ  ได้แก่ 1) ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
2) การบริการด้านบัณฑิตศึกษาในกระบวนการจัดการด้านบัณฑิตศึกษา และการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสหวิทยาการ และแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย (พ .ศ . 2562 – 2565) ซึ ่งแผนงานยุทธศาสตร์การบริหาร
บ ัณ ฑ ิต วิทยาลัย ในแต่ละด้านได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแผนงานของโครงการเหล่านี้ ได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
คุณ ภ าพ  แ ละม าต รฐาน ขอ งก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าแ ล ะงาน วิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า  ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามตัววัดผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์หลัก (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานทุกด้านให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ ฉ 
บทน า 1 

ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 2 
การบริหารองค์กร 6 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2564 6 
คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 7 
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 9 
บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย 13 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 15 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 16 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 17 
การบริหารงบประมาณ 29 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 32 
อาจารย์บัณฑิตศึกษา 37 
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 39 
การรับเข้าศึกษา 39 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 43 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 45 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 47 
ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 49 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 53 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 55 
การน าเสนอผลงานวิจัย 59 
วิทยานิพนธ์ดีเด่น 64 
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สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 85 
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 88 

การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 90 
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 90 
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 91 

การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 93 
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 94 
การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 95 
นักศึกษาสาขาวิชาร่วม 96 
ผู้ส าเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 96 

นักศึกษานานาชาติและการบริการ 98 
จ านวนนักศึกษานานาชาติ 98 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 99 
การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ 100 

การประชาสัมพันธ์และการตลาด 114 
 สื่อประชาสัมพันธ์ 114 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 120 
 โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 121 
เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 132 
การให้บริการ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 146 
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 147 
ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 149 
กิจกรรมอ่ืน ๆ 158 
ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน 170 
การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 171 

คณะผู้จัดท า 177 
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สำรบัญตำรำง 
หน้ำ 

ตารางที่ 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 8 
ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 
ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการท างาน อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 17 
ตารางที่ 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาส าหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 
ตารางที่ 5 คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2564 26 
ตารางที่ 6 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา 28 
ตารางที่ 7   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 30 
ตารางที่ 9 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 31 
ตารางที่ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 32 
ตารางที่ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 33 
ตารางที่ 12  หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 34 
ตารางที่ 13 จ านวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 จ าแนกตามคณะ 38 
ตารางที่ 14 อัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 40 
ตารางที่ 15 จ านวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 41 
ตารางที่ 16 จ านวนผู้เข้าศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 42 
ตารางที่ 17 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 44 
ตารางที่ 18 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2563 46 
ตารางที่ 19 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2564 47 
ตารางที่ 20 จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุน ในปี 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 50 
ตารางที่ 21 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 50 
ตารางที่ 22 ทุนสนับสนนุเพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 51 
ตารางที ่23  ทุนสนับสนุนผู้ชว่ยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 51 
ตารางที่ 24 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 54 
ตารางที่ 25 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 57 
ตารางที่ 26 จ านวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 61 
ตารางที่ 27 จ านวนผู้สมัครเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 22 จากสถาบันทั่วประเทศ 62 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
หน้ำ 

ตารางที่ 28 จ านวนและรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 63 
ตารางที่ 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 66 
ตารางที่ 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 73 
ตารางที่ 31 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ปีการศึกษา 2563 86 
ตารางที่ 32 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 87 
ตารางที่ 33 ระเบียบ/ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวนในปีงบประมาณ 2564 90 
ตารางที่ 34 จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 94 
ตารางที่ 35 จ านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2564 95 
ตารางที่ 36 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2563  96 
ตารางที่ 37 จ านวนการเข้าเว็บไซต์ภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 144 
ตารางที่ 38  จ านวนการเข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 145 
ตารางที่ 39 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 147 
ตารางที่ 40 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 148 
ตารางที่ 41 ก าหนดการกิจกรรม EdPEx Coaching ปีการศึกษา 2563 172 
ตารางที ่42 รายชื่อคณะที่ปรึกษา กิจกรรม EdPEx Coaching ปีการศึกษา 2563 173 
ตารางที่ 43 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 174 
ตารางที่ 44 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 175 
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สำรบัญรูปภำพ 
หน้ำ 

รูปที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
รูปที่ 2  โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
รูปที่ 3  งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 
รูปที่ 4  งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ 31 
รูปที่ 5  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 37 
รูปที่ 6  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา 37 
รูปที่ 7  จ านวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 40 
รูปที่ 8  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 43 
รูปที่ 9  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 43 
รูปที่ 10  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 45 
รูปที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 45 
รูปที่ 12  ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 52 
รูปที่ 13  ทุนวิจัยส าหรบัคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 52 
รูปที่ 14  ทุนวิจัยส าหรบัคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 53 
รูปที่ 15  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบเดิม งบประมาณ 2564 จ าแนกตามเดือน 91 
รูปที่ 16  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบเดิม งบประมาณ 2564 จ าแนกตามคณะ 92 
รูปที่ 17  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบใช้ระบบ e-Thesis งบประมาณ 2564 92 
รูปที่ 18  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบใช้ระบบ e-Thesis งบประมาณ 2564 93 
รูปที่ 19  จ านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 97 
รูปที่ 20  จ านวนบทความสาขาวิชารว่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 97 
รูปที่ 21  จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 98 
รูปที่ 22  จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามประเทศ 99 
รูปที่ 23  จ านวนนักศึกษานานาชาติที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 99 
รูปที่ 24  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 143 
รูปที่ 25  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 143 
รูปที่ 26  เรื่องที่ผู้รับบริการติดต่อ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 146 
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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 รวมเป็นเปิด
สอนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2524 จ านวน 7 สาขาวิชา 
และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 
ปี  และในปี  พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้ถูกจัดเป็นหน่วยงาน
ระดับวิทยาลัย เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกทั้งด้านการรับเข้า การลงทะเบียนและการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมด
และเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีสาขาวิชาเปิดสอนเพ่ิมมากขึ้นและมีคณะต่าง ๆ ที่มา
เกี่ยวข้องมากขึ้น ท าให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจ ากัดไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้าน
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้คณะ
ด าเนินการ โดยก าหนดให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 
ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่รับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เมื่อภารกิจเปลี่ยนไปจึงท าให้โครงสร้างบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย  
ที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ 

การบ ริห ารงานบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ยมี คณ ะกรรมการที่ ส าคั ญ ของบั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย  ภ ายหลั ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังนี้  
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1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณบดีและรองคณบดี 3 คน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย สื่อสาร 
ก ากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการด าเนินงาน  

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 มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ  

4. คณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3 คน (ฝ่าย
วิชาการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายการต่างประเทศ) 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 มี
หน้าที่รับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ไปสู่การปฏิบัติยังคณะต่าง ๆ ในปี 2562 กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
ภายในบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 กอง
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงานคือ 1) งานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 2) งาน
บริการวิชาการ และ 3) งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักท่ีมอบหมายโดยสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัย
คุณภาพและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของตนเองในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง
ท าหน้าที่ก าหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนก ากับติดตามการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของ
มหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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รูปที่ 2  โครงสร้างภายในกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 กำรบริหำรองค์กร 
 

การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปี 2564 
 

 
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 

 
นำงดิลกรัตน์  โคตรสุมำตย์ 
กรรมกำรและเลขำนกุำร 
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หน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
1. วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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 เป็นกรรมการและเลขานุการ 

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 

 
นำงดิลกรัตน์  โคตรสุมำตย์ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำน 

บัณฑิตวิทยำลัย 
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 บุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย 

งำนบริหำร วำงแผนและพัฒนำคุณภำพ 
 

 
นำยจิรพัฒน์  จันทะไพร 

หัวหน้ำงำนงำนบริหำร วำงแผนและพฒันำคุณภำพ/เจำ้หน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปปฏบิัติกำร 
  

 

 
นำงแววตำ  วรรณค ำ 

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

 

 
นำงสำววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล 

นักวิชกำรพัสดุช ำนำญกำร 

 

 
นำงสำวธนิดำ แพงศรี 

นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศช ำนำญกำร 

 
 

 
นำงศิรินธร สุวรรณทอง 

นักวิชำกำรเงินและบญัชชี ำนำญกำร 

 
 

 
นำงสำววิไลพร นำมหงษำ 
นักวิชำกำรเงินและบญัช ี

 

 
 

 
นำงหนูแดง  ตำบ้ำนดู่ 

พนักงำนปฏิบตัิงำนทั่วไป 

 

 
นำงสำวรุ่งนิภำ คนล  ำ 

คนงำน 

 
 
 

 
นำยวุฒิพงษ์  จันทรแ์ก้ว 

พนักงำนขับรถยนต ์

กำรเงินและบัญช ี สำรบรรณ 

กำรเจ้ำหน้ำที ่ พัสดุ แผนและประกันคุณภำพ 

ผลิตเอกสำร/แม่บำ้น 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 

 



รายงานประจ าปี 2564 
Annual Report 2021 | 12 
 

งำนรับเข้ำ กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ 
 
 

 
นำงพรนภำ  ศรีวรกุล 

หัวหน้ำงำนรับเขำ้ กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ /นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 

 
นำงสำวศิตธีรำ สโมสร 

นักประชำสัมพันธช์ ำนำญกำร 

 

 
นำงสำวนวพร หนูเส็ง 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 

 
นำงพัชลี พวงคต 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำงสำววรรณิศำ สีเรือง 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 
นำงสำวจิตติมำ ไกรศรีวรรธนะ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 
นำงสำวศรัณยำ  แซ่จัง 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 

 
นำยอภิเชษฐ์  บญุจวง 

นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

 
นำยพัทธดนย ์ ธนูเสรมิ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

ทุนกำรศึกษำ 

 

วิเทศสัมพันธ์ 

ประชำสัมพันธ์/ทุนค่ำยบัณฑติศึกษำ สโมสรนักศึกษำ/ทุน ศ.กนก/เผยแพร่

ผลงำน 

รับเขำ้/ระเบียบ/ประกำศ/ศิษย์เกำ่ 

 

ระบบสำรสนเทศ 

รับเขำ้/ทุนวิจัย/คณำจำรย์

บัณฑิตศึกษำ 
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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 

ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐาน และมีการให้บริการที่เป็นเลิศ 
พันธกิจ 

1) ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

2) การบริการด้านบัณฑิตศึกษาในกระบวนการจัดการด้านบัณฑิตศึกษา และการสนับสนุนทุนการศึกษา 
3) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสหวิทยาการ 

 

เอกลักษณ์ 

 การท างานแบบความร่วมมือและเชื่อมโยง (Collaboration and Connection) 
อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตพร้อมท างานบนพ้ืนฐานการวิจัย (Ready to Research) 

https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
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ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
 1. Customer (ลูกค้า ) :  ออกแบบการบริการระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า 

หรือปัญหาที่พบ เพ่ือตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม  
 2. Convenience (ความสะดวกสบาย): เพ่ือให้ลูกค้าทุกคนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด 
 3. Experience (ประสบการณ์): เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 
 4. Everywhere (เข้าถึงได้ทุกที่): เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกท่ีตลอดเวลา 
 5. การท างานเป็นเครือข่าย 
 6. พร้อมปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
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. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 
 4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า 
 5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี 
 7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2565 มีประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้ 
คือ 1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class 
University) 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัยที่
เข้มแข็ง 3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 4) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่
น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ 5) พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ  6) 
การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 7) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลักดัน ให้
ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และได้พัฒนาตามกรอบข้อตกลงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (OKRs) และกรอบ
ตัวชี้วัดของระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น การบริหารและแนวทางในการผลักดันภารกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บริหารทั้งสิ้น 62 โครงการ และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนโดยการตัดออก 1 โครงการ คือ โครงการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้า (Barometer) เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเก็บข้อมูลเอง ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
คงเหลือ 61 โครงการ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ด าเนินการแล้ว 50 โครงการ (ร้อย
ละ 81.97) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตำรำงท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที่  ยังไม่
ด ำเนินกำร  

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร  

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ผลรวม  

1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University) 

0 1 2 3 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจัยท่ีเข้มแข็ง 

0 0 3 3 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 0 4 10 14 

4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

0 3 3 6 

5. พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 0 0 4 4 

6. การตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 2 8 11 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 0 0 20 20 

ผลรวมทั งหมด  1 
(1.64%) 

10 
(16.39%) 

50 
(81.97%) 

61 
(100%) 
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ผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2564
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 กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท างานอยู่ 3 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 28 คน จ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 19 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้) 3 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิท ยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) ร้อยละ 67.86 รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 17.86 ของบุคลากรทั้งหมด ส าหรับวุฒิ
การศึกษาของบุคลากรจ าแนกเป็น ปริญญาตรี 14 คน ปริญญาโท 11 คน และต่ ากว่าปริญญาตรี 3 คน ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 39.29 ของบุคลากรทั้งหมด 
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

  
ตำรำงท่ี 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการท างาน อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 

กำรจัดกลุ่มบุคลำกร 
ตำมสำยงำน 

จ ำนวนบุคลำกร
(ร้อยละ) 

อำยุเฉลี่ย (ปี) วุฒิกำรศึกษำ (ร้อยละ) 

อำยุตัว รำชกำร ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   1.1 งบประมาณแผ่นดิน 
   1.2 เงินรายได ้

 
19 (67.86) 
3 (10.71) 

 
43.38 
36.74 

 
17.09 
12.03 

 
1 (3.57) 
0 (0.00) 

 
9 (32.14) 
2 (7.14) 

 
9 (32.14) 
1 (3.57) 

2. ลูกจ้างประจ า 1 (3.57) 48.10 21.08 0 (0.00) 1 (3.57) 0 (0.00) 
3. ลูกจ้างช่ัวคราว 5 (17.86) 40.65 10.25 2 (7.14) 2 (7.14) 1 (3.57) 

รวม 28 (100.00) 42.35 15.47 3 (10.71) 14 (50.00) 11 (39.29) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
  

โครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำที่จัดโดยบัณฑิตวิทยำลัย หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถจ าแนกตาม
หน่วยงานที่จัดโครงการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง จ านวน 3 โครงการ โครงการที่
จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 52 โครงการ โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  
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ตำรำงท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาส าหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงำน/หัวข้อ วันที ่ จ ำนวน (คน) 

บัณฑิตวิทยำลัย  
ประชุมแลกเปลีย่นความรู้ของบุคลากรบณัฑิตวิทยาลัย เรื่อง การจดัการ

ประชุมด้วยระบบออนไลน์ และการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของบัณฑิตวทิยาลัย 
22 กุมภาพันธ์ 2564 21 

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสตูร MRDM ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กทม. 14-16 ตุลาคม 2563 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน ์ 5 พฤศจิกายน 2563 10 

กองกำรต่ำงประเทศ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลและการบรูณาการการ

ด าเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5 กุมภาพันธ์ 2564 2 

กองคลัง  
ประชุมการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่ง

ประมวลรัษฎากร ประจ าปี 2563 (ออนไลน์) 
3 ธันวาคม 2563 2 

ประชุมการช้ีแจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติกับการจัดซื้อจดัจ้างเพื่อการวจิัยและ
พัฒนา  

6 ธันวาคม 2563 1 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านพัสดุ ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านระบบ Zoom  20 มกราคม 2564 1 
ประชุมหารือแนวปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินสวัสดิการ ผ่านระบบ Zoom 14 กรกฎาคม 2564 1 

กองทรัพยำกรบุคคล 
ประชุมเครือข่ายบรหิารงานบุคคล ผ่านระบบ Zoom 20 มกราคม 2564 1 
ประชุมเครือข่ายบรหิารงานบุคคล ผ่านระบบ Zoom  27 เมษายน 2564 1 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร" 7 พฤษภาคม 2564 1 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวัดทักษะด้านดิจิทลัของบุคลากร" 21 มิถุนายน 2564 1 
สมัมนาการจัดท าแผนทรัพยากรบคุคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผ่านระบบ Zoom 
28-29 สิงหาคม 2564 3 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Excel เพื่อการประมวลผลฐานข้อมลู ผ่าน
ระบบ Zoom 

19 สิงหาคม 2564 1 

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการ
ด าเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ Zoom  

17-20 กันยายน. 2564 3 

กองบริหำรงำนกลำง 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหาร

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (เครือข่ายเลขานุการผู้บริหาร) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 แบบออนไลน์ 

6 สิงหาคม 2564 1 
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ตำรำงที่ 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาส าหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
หน่วยงำน/หัวข้อ วันที ่ จ ำนวน (คน) 

กองพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประชุมสมัมนาการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
14-15 ตุลาคม 2563 1 

อบรมหลักสูตรเครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (Tools Training) ส าหรับหมวด 3 และหมวด 6 

7-8 มกราคม 2564 6 

สัมมนาเครือข่ายแผนและพัฒนาคณุภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่าน
ระบบ Zoom 

25 มกราคม 2564 2 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้โครงการถอดบทเรียนการยกระดับคณุภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ EdPEx200 

9 มีนาคม 2564 4 

อบรมเครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ 
(Tools Training) หมวด 2 กลยุทธ์ ผ่านระบบ Zoom 

27 เมษายน 2564 6 

อบรมเครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ 
(Tools Training) หมวด 4 

8 เมษายน 2564 6 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 
2563-2566) EdPEx หมวด 1 การน าองค์กร ผ่านระบบ Zoom 

22 เมษายน 2564 5 

อบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom 

20-21 พฤษภาคม 
2564 

2 

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ 
EdPEx หมวด 4 ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

9 กันยายน 2564 6 

กองยุทธศำสตร์ 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เครือข่ายด้านแผนและงบประมาณ ปี 2564 ครั้ง
ที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom 

11 กุมภาพันธ์ 2564 1 

ประชุมเครือข่ายสนับสนุนดา้นแผนและงบประมาณครั้งท่ี 2/2564 ผ่าน
ระบบ Zoom 

11 สิงหาคม 2564 1 

กองสื่อสำรองค์กร 

KM สื่อสารอย่างไรให้ปังในยุค New Normal ปีงบประมาณ 2564 24 ธันวาคม 2563 1 
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญช ี

โครงการเพิม่ศักยภาพในการบริการวิชาการ โดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
(Mentorship) เพื่อช่วยเหลือและบ่มเพาะการเป็นผู้ใหบ้ริการวิชาการ ภายใต้
หลักสตูร "Mentorship in Professional Academic Service" Zoom Meeting 

18 กันยายน 2564 2 
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ตำรำงท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาส าหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
หน่วยงำน/หัวข้อ วันที่ จ ำนวน (คน) 

คณะแพทยศำสตร์ 
โครงการสัมมนาแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ ณ  
คณะแพทยศาสตร ์

3 ธันวาคม 2563 2 

มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 
การประชุมเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IP-KKU) 

ครั้งท่ี 1/2564 
23 มิถุนายน 2564 1 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบรหิารพัสดุให้ปลอดภัย  23-25 ธันวาคม 2563 1 

ศูนย์ดัชนกีำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) 
อบรม เรื่อง การบันทึกข้อมลูบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing 8 เมษายน 2564 3 

ส ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 
อบรมแบบออนไลน์ เทคนิคการท างานด้วย Word 8 ตลุาคม 2563 4 
อบรมระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์โดยใช้ระบบแอพพลิเคช่ันซูม 28 ตุลาคม 2563 2 

อบรม เรื่อง การบริหารจัดการ Web server 15-16 กุมภาพันธ์ 
2564 

1 

อบรม เรื่อง การใช้งาน Docker 13-14 มีนาคม 2564 1 
อบรม เรื่อง ระบบเดินทางไปปฏิบตัิงานออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  26 มีนาคม 2564 4 

อบรม เรื่อง [Virtual Training] Digital ID & Digital Document 31 มีนาคม 2564 1 
อบรม เรื่อง การจดัการประชุมและการจัดท าเอกสารการประชุมออนไลน์ 29 มีนาคม 2564 7 
อบรม Word Processor 21 เมษายน 2564 5 

อบรม Microsoft Excel Intermediate 22 เมษายน 2564 5 
อบรม เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัตริาชการ ผ่านระบบออนไลน์ 30 เมษายน 2564 2 
อบรม เรื่อง การจดัการ Reverse Proxy ด้วย nginx 7 พฤษภาคม 2564 1 
อบรม Canva ออกแบบอัจฉริยะ 20 พฤษภาคม 2564 5 

อบรม Microsoft Power BI ขั้นพื้นฐาน 6 พฤษภาคม 2564 3 
อบรม เรื่อง การพัฒนาเว็บเซอร์วสิด้วย Node.js 12-13 มิถุนายน 2564 1 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI และเขียน
แอปพลิเคชั่นด้วย Power Platform โดย KKBS ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผ่าน Microsoft Teams 

30 มิถุนายน 2564 5 
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ตำรำงท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาส าหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
หน่วยงำน/หัวข้อ วันที ่ จ ำนวน (คน) 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
การสัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ Good Practice ในการบริหารหลักสตูร 

ผ่านระบบ Zoom 
28 มกราคม 2564 1 

อบรม เรื่อง ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ REG ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ผ่านระบบ
Zoom 

8 กุมภาพันธ์ 2564 1 

อบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อส่งเสรมิการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ 7 พฤษภาคม 2564 3 

สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ เรื่อง พัฒนาหลักสตูรอย่างไรให้เป็น Outcome-
based education (OBE) 

18 สิงหาคม 2564 3 

สัมมนา เรื่อง จัดสอบออนไลน์อยา่งไรให้ win-win 17 กันยายน 2564 1 
อบรม เรื่อง Digital Transformation ใน Online Learning และ Exam 

เพื่อเทคโนโลยีการศึกษาแห่งอนาคต 
11 กันยายน 2564 1 

ส ำนักหอสมุด 
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Learning program)" Special human 

book เรื่อง Life’s good อยู่กับตวัเองให้เป็น ท างานกับคนอื่นให้สุข ผ่านระบบ 
Zoom 

15 กรกฎาคม 2564 1 

การสัมมนาบรรยายพเิศษ หัวข้อ SDGs & Research: Scopus 
Applications 

22 กันยายน 2564 1 

อบรม เรื่อง การท า Data Report ด้วย Google Data Studio ของ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Zoom 

30 กันยายน 2564 1 
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การประชุมด้วยระบบออนไลน์และการลงขอ้มลูในเว็บไซต์ของบัณฑติวิทยาลัย   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

  

 

 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่งงาน ซึ่งระบบการประเมินได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาระงานที่
เปลี่ยนแปลงทุกปี โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามระบบประเมินผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นมารับผิดชอบในการประเมินผลงานของบุคลากร คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่ในการ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมิน การด าเนินการประเมินปีละ 1 ครั้ง เป็นเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงการวาง
แผนการพัฒนาผลการปฎิบัติงาน การบริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท าแฟ้มสะสม
งานโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

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

2. การมอบหมายงาน และข้อก าหนดในการมอบหมายงานการมอบหมายงานให้บุคลากรต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย เหมาะสมกับระดับต าแหน่งและสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ 
โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้มอบหมายงาน และผู้รับมอบงาน และมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเองตามสัดส่วนที่บุคลากรก าหนดร่วมกัน 
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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) โดยประเมินตามดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่

ระบุไว้ในข้อก าหนดการจ้างหรือข้อก าหนดการปฏิบัติงาน 
3) การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 20) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน (10 คะแนน) และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (10 คะแนน) 
        4) การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร (360 องศา) บุคลากรประเมินกันเอง 
(10 คะแนน) 
               โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และ
หัวหน้างาน โดยประเมินจากเอกสารที่ผู้รับการประเมินรายงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมงานและ SAR  

5. วิธีการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินผลงานโดยก าหนดน้ าหนักคะแนนผลงาน (งาน
หลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเอง) โดยคะแนนแต่ละงานอยู่ในช่วงที่ก าหนด ในแต่ละงานจะต้องก าหนดคะแนน
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน การพิจารณาผลการประเมินฯ จะน าคะแนนทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน แล้วน าไป
เทียบกับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 5 เกณฑ์ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง และแจ้งผลการ
ประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบโดยวิธีลับ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ควรพัฒนา
ของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 
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เกณฑ ์ คะแนน 

ดีเด่น 90-100 

ดีมาก 80-89.99 
ดี 70-79.99 

พอใช้ 60-69.99 

ไม่ผ่านการประเมนิ 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 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจต่อ
บุคลากร โดยให้รางวัลในการอบรม สัมมนา ดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นไปอีก  ตามประกาศการให้
รางวัลฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 
 

กลุ่ม ดีเด่น ดีมำก 
ช านาญการและผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 15,000 6,000 
ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลยัและลูกจ้างชั่วคราวที่มีต าแหนง่เทียบเท่า
ปฏิบัติการ (ต าแหน่งทีบ่รรจุจากวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 

10,000 4,000 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
ที่บรรจุจากวุฒทิี่ต่ ากวา่ปริญญาตรี 

5,000 2,000 
 

ประเภท 1 มิถุนำยน 2563 – 31 พฤษภำคม 2564 
ดีเด่น ดีมำก 

พนักงานมหาวิทยาลัย เงนิแผ่นดิน 10 8 
พนักงานมหาวิทยาลัย เงนิรายได้ -  3 
ลูกจ้างชัว่คราว - 5 
ลูกจ้างประจ า - 1 
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 7.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือให้บุคลากรที่ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วยังขาด
ศักยภาพบางอย่างส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมหรือ
อาจจะส่งไปอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่มีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะที่นักศึกษา
สังกัด โดยรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่การรับเข้าจนสิ้นสุดกระบวนการส าเร็จการศึกษา จาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 17 คณะ 1 วิทยาเขต 
คือวิทยาเขตหนองคาย (จ านวน 1 คณะ คือ คณะสห
วิทยาการ) 4 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ 3 หน่วยงาน คือส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ที่ท าหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนด้านการลงทะเบียน ส านักหอสมุด สนับสนุนและ
ให้บริการทางด้านการศึกษาค้นคว้างานด้านการเรียนการสอน และส านักเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนและให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ การประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ มีความไม่คล่องตัว และเกิดความล่าช้าใน
การประสานงาน บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยกระจายความรับผิดชอบไปยังคณะ
ต่าง ๆ ให้มีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะนั้น ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มี
คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาเกิดขึ้น  

หน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการร่างระเบียบ 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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ตำรำงท่ี 5 คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2564 
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  นางสาวพัทธนันท์ ค าจันทา 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) 
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ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบณัฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564  
วันท่ี 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน ZOOM 

ตำรำงที ่5 คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปี 2564 (ต่อ) 
ที ่ กรรมกำร ต ำแหน่ง 

27  นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุเลิศ   เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ)  
28  นายพงษ์เทพ พระคุณ เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์) 
29  นายสมโภชน์  ถ่ินปร ุ เป็นกรรมการ (ผูแ้ทนส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) 

30  นางสาวพิมนพัท  เลียบสวัสดิ ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
31  นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักหอสมุด) 

32  นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์  เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
33  นางหอมหวล  นาถ้ าเพชร กรรมการ 

34  นางสาวศิตธีรา สโมสร กรรมการ 
35  นางสาวศรัณยา แซ่จัง กรรมการ 
36  นางพรนภา ศรีวรกุล กรรมการ 

37  นางพัชลี  พวงคต กรรมการ 
38  นายอภิเชษฐ์  บุญจวง กรรมการ 

39  นางสาววรรณิศา สีเรือง กรรมการ 
40  นาสุพัฒน์  พิบูลย์ กรรมการ 

41  นางพาณิภัค  พระชัย กรรมการและเลขานุการ 
42  นายอนุสรณ์ มั่นคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบณัฑิตศึกษา ครั้งท่ี 2/2564  
วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน ZOOM 

  
 

 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 

การอบรม สัมมนา การประชุมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ประชุม ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 

 
ตำรำงท่ี 6 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ ครั งท่ี วัน/เดือน/ปี ประชุมเครือข่ำย/สัมมนำเชิงปฏบิัติกำร หมำยเหตุ 

1 1/64 วันท่ี 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวทิยาลัย 3 ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ และ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยบัณฑิตวิทยาลยัจะส่งค าเชิญเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

เวลา 10.00-12.00 น. 

2 2/64 วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3 ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ และ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยบัณฑิตวิทยาลยัจะส่งค าเชิญเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

เวลา 10.00-12.00 น. 

3 3/64 วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3 ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ และ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยบัณฑิตวิทยาลยัจะส่งค าเชิญเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

เวลา 13.30-16.30 น. 

4 4/64 วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3 ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ และ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยบัณฑิตวิทยาลยัจะส่งค าเชิญเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

เวลา 13.30-16.30 น. 

5 5-64 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2564 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวทิยาลัย 3 ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ และ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยบัณฑิตวิทยาลยัจะส่งค าเชิญเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

เวลา 10.00-12.00 น. 
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 กำรบริหำรงบประมำณ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 8,848,320.00 บาท และรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้จ านวน  50,147,424.97 บาท รวม
ทั้งสิ้น 58,995,744.97 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 9 รูปที่ 3 และรูปที่ 4  
 

ตำรำงท่ี 7  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 จ าแนกตามหมวดรายรับ-รายจ่าย 
งบประมำณแผ่นดิน 

หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

1. เงินเดือนพนักงาน 8,848,320.00 
2. ค่าจ้างประจ า - 

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - 

4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
5. เงินอุดหนุน - 

รวม 8,848,320.00 
 
งบประมำณเงินรำยได้ (รำยรับจริง) 

งำน/หมวดรำยรับ จ ำนวนเงิน 

1. รายได้จากการจัดการศึกษา 6,552,457.32 

2. รายได้จากบริการวิชาการ 178,400.00 

3. รายได้จากการรับบริจาค 175,000.00 
4. รายได้จากค่าปรับ 25,300.00 

5. รายได้ระหว่างหน่วยงานรับโอนจากหน่วยงานอื่น 43,216,267.65 

รวม 50,147,424.97 
รวมทั งสิ น 58,995,744.97 
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รูปที่ 3  งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตำรำงท่ี 8 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมำณที่ใช้จ่ำย
จริง 

คงเหลือ 

1. เงินเดือนพนักงาน 8,848,320.00 8,848,320.00 - 

2. ค่าจ้างประจ า - - - 

3. ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - - - 
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - 
รวม 8,848,320.00 8,848,320.00 - 
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ตำรำงท่ี 9 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณ
แผ่นดิน 

งบประมำณเงิน
รำยได้ 

รวม 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 8,848,320.00 - 8,848,320.00 

ค่าจ้างชั่วคราวและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 4,862,923.33 4,862,923.33 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค - 1,982,899.44 1,982,899.44 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย - 1,224,151.61 1,224,151.61 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - 28,680,975.50 28,680,975.50 

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 1,290,149.46 1,290,149.46 
เงินสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  
(กองทุนรวม 5% และสาธารณูปโภค 5%) 

- 664,599.66 664,599.66 

รวม 8,848,320.00 38,705,699.00 47,554,019.00 
 

 

 
รูปที่ 4  งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ 
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 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น 229 
หลักสูตร หลักสูตรเหล่านี้จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและความก้าวหน้าใน
สาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์และงานวิจัย 
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน ซึ่งหลักสูตรสามารถจ าแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้   

1. หลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/
หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 129 หลักสูตร 

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จ านวน 17 หลักสูตร 

3. หลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 83 หลักสูตร 

นอกจากนี้ยังจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 92 หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 91 หลักสูตร และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  46 หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ระดับปริญญาโท 129 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 83 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
และจ าแนกตามคณะ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 และมีหลักสูตรนานาชาติ 43 หลักสูตร ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 12   
 
ตำรำงท่ี 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา   

กลุ่มสำขำวิชำ ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก รวม 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 53   39 92 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 48 17 26 91 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28   18 46 
รวม 129 17 83 229 
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ตำรำงท่ี 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 
คณะ ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก กลุ่มสำขำวิชำ 

หลักสูตร ระบบ แผนกำรศึกษำ หลักสูตร ระบบ หลักสูตร ระบบ แผนกำรศึกษำ 

เทคโนฯ 

สุขภำพฯ 

มนุษย์ฯ 

รวม 

ภำ
ษำ 
ไทย 

นำ 
นำ
ชำติ 

รวม ป 
กติ 
 

ค.พิ 
เศษ 

รวม ก 1 ก 2 ข รวม ภำ
ษำ 
ไทย 

รวม ป
ก
ติ 

รว
ม 

ภำ 
ษำ 
ไทย 

นำ 
นำ 
ชำติ 

รว
ม 

ป 
ก 
ติ 

ค. 
พิ 

เศษ 

รวม 1.1 1.
2 

2.1 2.
2 

รวม 

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   10         3   3 3   3 3 3 3 3 12 8     8 

วิทยาศาสตร์ 13 4 17 16 4 20 11 17 5 33         8 4 12 11   11 11 7 11 12 41 29     29 

วิศวกรรมศาสตร์ 13   13 13 9 22 13 13   26         11   11 11 8 19 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 

ทันตแพทยศาสตร์ 2 1 3 2 1 3   3   3 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 4   5   5 

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 9 7 16 16   16 6 15 1 22 14 14 14 14 6 6 12 12   12 12 1 12 11 36   42   42 

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

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

สาธารณสุขศาสตร์ 3 1 4 3 3 6 4 4   8         1 2 3 3   3 3   3   6   7   7 

บริหารธุรกิจฯ 2   2   2 2   2 2 4         1   1 1   1 1   1 1 3     3 3 

บัณฑิตวิทยาลัย 3 1 4 4 1 5 4 4 2 10         2   2 2 1 3 2 2 2 2 8   4 2 6 

มนุษยศาสตร์ฯ 6   6 4 3 7 3 6 3 12         6 1 7 6 2 8 6   6   12     13 13 

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     1 1 

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

ศึกษาศาสตร์ 7   7 7 7 14   7   7         7   7 7 4 11 2   7 2 11     14 14 

เศรษฐศาสตร์   1 1   1 1   1 1 2                                   1 1 

สหวิทยาการ 4 2 6 6 2 8 5 6 3 14           2 2 2   2 2 2 1 2 7 4   4 8 

วิทยาลัยนานาชาติ   2 2 2   2 1 2 1 4                               1   1 2 

รวม 105 24 129 116 54 170 80 128 35 243 17 17 17 17 64 19 83 81 17 98 76 40 76 56 248 92 91 46 229 
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ตำรำงท่ี 12 หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ที ่
 

ชื่อหลักสูตร 
 

สำขำวิชำ 
 

ปีท่ีเริ่ม
เปิดสอน 

ฉบับล่ำสุด กำรจัดกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. เปิดสอน ปกติ ค.พิเศษ 

คณะวิทยำศำสตร์ 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี  2555 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2555 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์  

2563 ใหม่ 2563 1/63 ปกติ   

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี  2555 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี 2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2555 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  ปรับปรุง 2563       

คณะเกษตรศำสตร์ 

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2556 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์  2560 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

คณะเทคโนโลยี 

11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรม ความ
ปลอดภัย และการ
จัดการคุณภาพอาหาร  

2556 ปรับปรุง 2561 1/61 ปกติ   

12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม  

2557 ปรับปรุง 2562 1/62 ปกติ   

คณะพยำบำลศำสตร์ 

13 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    2556 ปรับปรุง 2561 1/62 ปกติ   

คณะแพทยศำสตร์ 

14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล  

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา  2560 ใหม่ 2560 1/60 ปกติ   

17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา 2562 ใหม่ 2562 1/62 ปกติ   
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ตำรำงท่ี 12 หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ที ่
 

ชื่อหลักสูตร 
 

สำขำวิชำ 
 

ปีท่ีเริ่ม
เปิดสอน 

ฉบับล่ำสุด กำรจัดกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. เปิดสอน ปกติ ค.พิเศษ 

18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร์และอาชี
วอนามัย  

2563 ใหม่ 2563 1/63 ปกติ   

19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยาคลินิก  2563 ใหม่ 2563 1/63 ปกติ   

20 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์แม่นย า 

2555 ปรับปรุง 2564 1/64 ปกติ   

21 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล  

2560 ปรับปรุง 2562 1/62 ปกติ   

22 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

23 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา 2560 ใหม่ 2560 1/60 ปกติ   

24 ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก  2562 ใหม่ 2562 1/62 ปกติ   

25 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา 2562 ใหม่ 2562 1/62 ปกติ   

26 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์แม่นย า 

2555 ปรับปรุง 2564 1/64 ปกติ   

คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

27 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์  

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

28 สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  

  2556 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

29 สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  

  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและ
ชีวสถิติ  

2556 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

คณะทันตแพทยศำสตร์ 

31 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์  2554 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

32 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์  

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

33 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ 

2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   
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ตำรำงท่ี 12 หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ที ่
 

ชื่อหลักสูตร 
 

สำขำวิชำ 
 

ปีท่ีเริ่ม
เปิดสอน 

ฉบับล่ำสุด กำรจัดกำรศึกษำ 

ประเภท ปี พ.ศ. เปิดสอน ปกติ ค.พิเศษ 

บัณฑิตวิทยำลัย 

34 การจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต  

  2555 ปรับปรุง 2560 1/60 ปกติ   

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

35 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์  2557 ปรับปรุง 2562 1/62 ปกติ   

คณะเศรษฐศำสตร์ 

36 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  2562 ใหม่ 2562 1/62   ค.พิเศษ 

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถ่ิน 

37 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

การบริหารกิจการ
สาธารณะ  

2553 ปรับปรุง 2564 1/64 ปกติ   

วิทยำลัยนำนำชำติ 

38 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

2561 ใหม่ 2561 1/61 ปกติ   

39 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่าง
ประเทศ  

2564 ใหม่ 2564 1/64 ปกติ   

คณะสหวิทยำกำร 

40 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทรัพยากร
ชีวภาพประยุกต์  

2560 ใหม่ 2560 1/60 ปกติ   

41 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์  

2556 ปรับปรุง 2562 1/62 ปกติ   

42 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2556 ปรับปรุง 2562 1/62 ปกติ   

43 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทรัพยากร
ชีวภาพประยุกต์  

2560 ใหม่ 2560 1/60 ปกติ   
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 อำจำรย์บัณฑิตศึกษำ 
 

ปี 2564 มีจ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,703 คน สามารถจ าแนกอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ ปริญญาเอก 1,093 คน เทียบเท่าปริญญาเอก 274 คน ปริญญาโท 336 คน คณาจารย์เหล่านี้
มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีหน้าที่สอนและดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ดังรายละเอียดในรูปที่ 5 รูปที่ 6 และตารางที่ 13 

 

 
รูปที่ 5  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
รูปที่ 6  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา 
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ตำรำงท่ี 13 จ านวนอาจารย์ระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 จ าแนกตามคณะ 
กลุ่มสำขำวิชำ/คณะ ป.โท รวม เทียบเท่ำ ป.เอก รวม ป.เอก รวม รวมทั งสิ น 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 42 33 15   90           91 95 46 6 238 328 

บริหารธุรกิจและการบัญชี 4 7     11           20 16 8   44 55 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 9 3   41           21 20 9 2 52 93 
ศิลปกรรมศาสตร์ 1 4 1   6           4 10 3 1 18 24 
ศึกษาศาสตร์ 3 7 3   13           21 23 8   52 65 
เศรษฐศาสตร์ 1 2 3   6           4 9 3 1 17 23 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 1     5           11 3 2   16 21 
สหวิทยาการ     5   5             12 11   23 28 
บัณฑิตวิทยาลัย                         1 1 2 2 
วิทยาลัยนานาชาติ   3     3           10 2 1 1 14 17 

วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 18 38 28 1 85           87 233 169 30 519 604 
เกษตรศาสตร์ 5 9 13   27           6 22 33 8 69 96 
เทคโนโลยี 1 5     6           15 17 7 2 41 47 
วิทยาศาสตร์ 6 19 10   35           39 127 73 11 250 285 
วิศวกรรมศาสตร์ 4 3 4 1 12           18 51 51 8 128 140 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 1   5           9 16 5 1 31 36 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 89 44 27 1 161 68 110 80 16 274 63 150 106 17 336 771 
แพทยศาสตร์ 88 16 9 1 114 66 102 79 16 263 2 32 23 9 66 443 
ทันตแพทยศาสตร์   15 8   23 2 8 1   11 12 11 11   34 68 
เทคนิคการแพทย์ 1 5     6           11 19 15 1 46 52 
พยาบาลศาสตร์   1 2   3           11 23 10 1 45 48 
เภสัชศาสตร์   1 2   3           9 32 18 6 65 68 
สัตวแพทยศาสตร์   1 2   3           6 22 18   46 49 
สาธารณสุขศาสตร์   5 4   9           12 11 11   34 43 

รวม 149 115 70 2 336 68 110 80 16 274 241 478 321 53   1,093     1,703  
ข้อมูล ณ วันที ่5 พฤศจกิายน 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 พร้อมกับอัพโหลดไฟล์เอกสาร
ประกอบการสมัครลงในระบบ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในเว็บไซต์ และต้องผ่านการสอบคัดเลือก/
การคัดเลือกในวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ผู้สอบผ่านหรือผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 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 และ
คณะกรรมการประจ 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 านวนรับ
ในแต่ละภาคการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 14 อัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 
ประกำศรับ  

จ ำนวน
ผู้สมัคร  

จ ำนวน 
รับจริง 

อัตรำกำร
แข่งขัน 

อัตรำกำรเข้ำ
ศึกษำ 

ปริญญาโท 2,773 1,576 1,074 0.57 0.39 

ป.บัณฑิตชั้นสูง 166 212 164 1.28 0.99 
ปริญญาเอก  1,084 390 268 0.29 0.24 

รวม 4,023 2,178 1,506 0.54 0.37 
 
 

 
 

รูปที่ 7  จ านวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับ 
การศึกษา 
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสำขำวิชำ ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก  
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1. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  1,279 331 264 0.26 0.21 0 0 0 N/A N/A 637 77 59 0.12 0.09 

2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  616 419 318 0.68 0.52 151 208 150 1.28 0.99 189 79 67 0.42 0.35 
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 878 826 492 0.94 0.56 0 0 0 N/A N/A 258 234 142 0.91 0.55 

รวม 2,773 1,576 1,074 0.57 0.39 151 208 150 1.38 0.99 1,084 390 268 0.36 0.25 
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ตำรำงท่ี 16 จ านวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 
คณะ ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก  
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1. วิทยาศาสตร ์ 381 109 91 0.29 0.24 0 0 0 N/A N/A 226 23 18 0.10 0.08 
2. เกษตรศาสตร ์ 165 76 54 0.46 0.33 0 0 0 N/A N/A 83 7 8 0.08 0.10 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 524 116 91 0.22 0.17 0 0 0 N/A N/A 260 43 30 0.17 0.12 
4. ศึกษาศาสตร ์ 283 523 248 1.85 0.88 0 0 0 N/A N/A 84 105 54 1.25 0.64 
5. พยาบาลศาสตร์ 89 148 93 1.66 1.04 0 0 0 N/A N/A 10 15 9 1.50 0.90 
6. แพทยศาสตร ์ 109 58 46 0.53 0.42 140 140 140 1.00 1.00 68 29 28 0.43 0.41 
7. มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 87 56 50 0.64 0.57 0 0 0 N/A N/A 68 36 27 0.53 0.40 
8. เทคนิคการแพทย์  60 11 8 0.18 0.13 0 0 0 N/A N/A 21 3 2 0.14 0.10 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 36 5 3 0.14 0.08 0 0 0 N/A N/A 18 11 7 0.61 0.39 
10. สาธารณสขุศาสตร ์ 216 137 127 0.63 0.59 0 0 0 N/A N/A 45 19 18 0.42 0.40 
11. ทันตแพทยศาสตร์  30 35 20 1.17 0.67 8 65 8 8.13 1.00 5 2 2 0.40 0.40 
12. เภสัชศาสตร ์ 82 27 21 0.33 0.26 1 1 1 1.00 0.00 10 6 5 0.60 0.50 
13. เทคโนโลยี 69 11 10 0.16 0.14 0 0 0 N/A N/A 35 2 2 0.06 0.06 
14. สัตวแพทยศาสตร ์ 30 3 3 0.10 0.10 2 2 1 N/A N/A 30 5 3 0.17 0.10 
15. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 140 19 18 0.14 0.13 0 0 0 N/A N/A 33 2 1 0.06 0.03 
16. บริหารธุรกิจและการบัญช ี 155 71 55 0.46 0.35 0 0 0 N/A N/A 20 48 21 2.40 1.05 
17. ศิลปกรรมศาสตร ์ 41 34 29 0.83 0.71 0 0 0 N/A N/A 35 31 31 0.89 0.89 
18. วิทยาลัยปกครองทอ้งถิน่ 80 40 31 0.50 0.39 0 0 0 N/A N/A 8 0 0 0.00 0.00 
19. วิทยาลัยนานาชาต ิ 15 0 0 0.00 0.00 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
20. เศรษฐศาสตร ์ 30 7 5 0.23 0.17 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
21. สหวิทยาการ 151 90 71 0.60 0.47 0 0 0 N/A N/A 25 3 2 0.12 0.08 

รวม 2,773 1,576 1,074 0.57 0.39 166 212 164 1.28 0.99 1084 390 268 0.29 0.24 
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 นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ  
 

 ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5,348 คน และในจ านวนนี้
รวมถึงจ านวนนักศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการจะรับผิดชอบ
ด าเนินการรับเข้าศึกษาและจัดการเรียนการสอนเอง แต่อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดการศึกษาและการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดในรูปที่ 8 รูปที่ 9 และตารางท่ี 17 
 

 
 

รูปที ่8  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

 
 

รูปที่ 9  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 17 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 
กลุ่มสำขำวิชำ/คณะ ป.โท รวม ป.ชั นสูง รวม ป.เอก รวม รวมทั งสิ น 

ก 1 ก 2 ข ปกต ิ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์ 20 898 804 1,722     75   479 1 555 2,277 

คณะศึกษาศาสตร์   507   507     8   163 1 172 679 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ   13 568 581               581 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   77   77     5   182   187 264 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 118   119     51   82   133 252 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี   64 93 157     11   50   61 218 
คณะสหวิทยาการ 12 71 53 136               136 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 3 37 79 119         2   2 121 
คณะเศรษฐศาสตร์   11 4 15               15 
บัณฑิตวิทยาลัย 4   7 11               11 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 126 740 43 909     352 13 114 56 535 1,444 
คณะวิทยาศาสตร์ 13 231 24 268     136   67 30 233 501 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 251 19 326     155 6 2 3 166 492 
คณะเกษตรศาสตร์ 18 142   160     32   29 22 83 243 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 63   80     5   12   17 97 
คณะเทคโนโลยี 13 42   55     10 7 4 1 22 77 
คณะสหวิทยาการ 7 6   13     14       14 27 
วิทยาลยันานาชาต ิ 2 5   7               7 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 85 805 7 897 297 297 217 18 151 47 433 1,627 
คณะแพทยศาสตร์ 3 134   137 285 285 51 1 47 32 131 553 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 256   257     47   50   97 354 
คณะพยาบาลศาสตร์   248   248     5   37   42 290 
คณะเภสัชศาสตร์ 44 58 2 104 3 3 16 4 3 4 27 134 
คณะเทคนิคการแพทย์ 20 34 5 59     39 1   1 41 100 
คณะทันตแพทยศาสตร์   56   56 8 8 7 10 1 1 19 83 
บัณฑิตวิทยาลัย 4 15   19     30 1 12 6 49 68 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 4   17 1 1 22 1 1 3 27 45 

รวมทั งสิ น 231 2,443 854 3,528 297 297 644 31 744 104 1,523 5,348 
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 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 1,446 คน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 648 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 529 คน และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 269 คน ระดับปริญญาเอก จ านวน 271 คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จ านวน 154 คน และปริญญาโท จ านวน 1,021 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 10 รูปที่ 11 และตารางที่ 
18 

 
รปูท่ี 10  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 

 
รูปที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 18 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2563 
คณะ ป.โท ป.เอก ป.

ชั นสูง 
ระดับกำรศึกษำ 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 

ป.โท ป.เอก ป.ชั้นสูง สุขภาพ เทคโนฯ มนุษยฯ ไทย นานาชาต ิ อังกฤษ  

เกษตรศาสตร ์ 3 40 3 6 10 5 - - 46 21 - - 67 - 65 2 - 67 

ทันตแพทย์ 1 31 - - - - - 8 32 - 8 40 - - 35 5 - 40 

เทคนิคการแพทย์ 5 7 - 7 - - 3 - 12 10 - 22 - - 21 1 - 22 

เทคโนโลยี 2 13 - 2 - 2 1 - 15 5 - 20 - - 17 3 - 20 

บริหารธุรกิจและการบัญช ี - 9 16 - 9 - - - 25 9 - - - 34 34 - - 34 

พยาบาลศาสตร์ - 67 - - 4 - - - 67 4 - 71 - - 53 18 - 71 

แพทยศาสตร ์ 1 26 - 11 12 2 - 142 27 25 142 194 - - 190 4 - 194 

เภสัชศาสตร ์ 9 19 1 4 3 - 1 4 29 8 4 41 - - 41 - - 41 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 40 - 13 15 - - - 40 28 - - - 68 64 4 - 68 

วิทยาศาสตร ์ 1 56 8 26 11 8 - - 65 45 - - 110 - 102 5 3 110 

วิศวกรรมศาสตร ์ 6 53 1 28 2 - 2 - 60 32 - - 92 - 92 - - 92 

ศิลปกรรมศาสตร ์ - 13 - - 15 - - - 13 15 - - - 28 28 - - 28 

ศึกษาศาสตร ์ - 165 - - 36 - - - 165 36 - - - 201 201 - - 201 

เศรษฐศาสตร ์ - 4 9 - - - - - 13 - - - - 13 13 - - 13 

สถาปัตยกรรมฯ 2 14 - - - - - - 16 - - - - 16 16 - - 16 

คณะสหวิทยาการ - 18 14 - - - - - 32 - - - - 32 32 - - 32 

สัตวแพทยศาสตร ์ 5 6 - 1 - - - - 11 1 - 12 - - 8 4 - 12 

สาธารณสขุศาสตร ์ 1 89 - 3 15 - - - 90 18 - 108 - - 101 7 - 108 

บัณฑิตวิทยาลัย - 8 8 5 2 6 - - 16 13 - 21 - 8 21 8 - 29 

วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ 2 29 36 - 1 - - - 67 1 - - - 68 67 1 - 68 

วิทยาลัยนานาชาต ิ - 2 - - - - - - 2 - - - - 2 - 2 - 2 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 3 175 - - - - - 178 - - - - 178 178 - - 178 

รวม 38 712 271 106 135 23 7 154 1,021 271 154 529 269 648 1,379 64 3 1,446 
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 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของนักศึกษำ 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้
ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

ทุนกำรศึกษำ  
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการท าวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ การพัฒนา
ศักยภาพในด้านการน าเสนอผลงานวิจัยและการลดภาระงานสอนของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และเป็นการ
สนับสนุนเพ่ือเป็นการดึงนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทุนการศึกษามีทั้งหมด 4 
ประเภท ดังรายละเอียดในตารางที่ 19 
 

ตำรำงท่ี 19 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2564 
เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุ 

(บำท) 

1. ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 

เงื่อนไขการสมัคร 1) ผลงานท่ีน าเสนอในการประชุม
วิชาการต้องไดร้ับการยอมรับให้ตพีิมพ์บทความฉบับเตม็ใน
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
และเป็นผลงานท่ีใช้ประกอบเงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาได้   
2) ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท สามารถสมัคร
ขอรับทุนได้ 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 วงเงิน
ไม่เกิน 35,000 บาท  
Poster วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท 

 
พิจารณาทุนปลีะ 3 รอบ คือ รอบ
ที่ 1 : น าเสนอระหว่าง  

 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง  
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ยื่นใบสมัครภายใน 
วันท่ี 9 - 12 พฤศจิกายน 2563 
รอบที่ 2 : น าเสนอระหว่าง 

 วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง  
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 
รอบที่ 3 :น าเสนอระหว่าง 

 วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน 2564 
ยื่นใบสมัครภายใน  

 
ปริญญาโท   
9 คน 
ปริญญาเอก  
5 คน 
รวม 14 คน 
 

 
ปริญญาโท    
41,000 บาท 
ปริญญาเอก  
28,155 บาท 
รวมเป็น 
69,155 บาท 
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ตำรำงท่ี 19 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2564 (ต่อ) 
เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุ 

(บำท) 

4) การประชุมวิชาการ รูปแบบออนไลน ์
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

วันท่ี 12 - 17 พฤษภาคม 2564   

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือศึกษำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 
เงื่อนไขการสมัคร 
1) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่
ในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  
2) เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัตเิค้าโครงเรียบร้อย
แล้ว 
3) มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาวิจัย จาก
สถาบันอุดมศึกษาในตา่งประเทศ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 4 สัปดาห์  
4) บัณฑิตวิทยาลยั สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่ม
ประเทศ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินอัตรา 
(บาท) ต่อไปนี้  
 
วงเงินทุนท่ีจัดสรร ตามกลุม่ประเทศ 

 
      เนื่องจากการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
จึงพิจารณาทุน 1 รอบ คือ  
ระยะเวลาท ากิจกรรม  
วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2564 
ยื่นใบสมัครภายใน 
วันที่ 5 - 12 พฤษภาคม 2564 
    

 
ปริญญาเอก 2 คน 
 

 
ปริญญาเอก  
120,000 บาท 
 

3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 

เงือ่นไขการสมัคร 
1) คณะเปิดสอนหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษายื่น
โครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดอืนพฤษภาคม  
2) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิต ทีล่งทะเบียนเรียนเตม็
เวลา 
3) ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง แต่ไม่
เกิน 12 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์
จ านวนเงินทุนท่ีอนุมัติ   
ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา  
8 เดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน 

 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ภาคต้นและภาคปลาย  
 

 
ปริญญาโท  92 คน 
ปริญญาเอก 35 คน 
รวม 127 คน 
 

 
รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 
5,080,000 บาท 
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ตำรำงท่ี 19 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาในปี 2564 (ต่อ) 
เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุ 

(บำท) 

4. ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถรับนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถและศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตร
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  
22 คน 
ปริญญาเอก 11 
คน 
รวม 33 คน 
 
แบบร่วมทุน
ปริญญาโท  
12 คน 
ปริญญาเอก  
10 คน 
รวม 22 คน 

 
แบบปกต ิ
ปริญญาโท 
6,600,000 บาท 
ปริญญาเอก  
6,600,000 บาท 
รวมเป็น 
13,200,000 บาท 
แบบร่วมทุน
ปริญญาโท 
1,800,000 บาท 
ปริญญาเอก  
3,000,000 บาท 
รวมเป็น 
4,800,000 บาท 

รวม 198 คน 23,269,155 บำท 

 
ผลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปี 2564 
 

ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 จ าแนกตามทุน 4 ประเภท ได้แก่  1) 
ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน
หลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบปกติและแบบร่วมทุน 2) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 
(TA) 3) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4) ทุนสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 198 ทุน เป็นจ านวนเงินทุนทั้งสิ้น 23,269,155 บาท 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
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ตำรำงท่ี 20 จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุน ในปี 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 และประเภททุน 

ที่ ทุนกำรศึกษำ จ ำนวนทุน (คน) รวมจ ำนวน
ทุน (คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) โท เอก 

1 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑติศึกษา เพื่อให้
สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสตูรและท าวิจัย
ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 

22 33 55 18,000,000 

2 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 92 35 127 5,080,000 

3 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 9 5 14 69,155 
4 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา เพื่อ

ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 
- 2 2 120,000 

รวม 123 75 198 23,269,155 

 
ผลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำแนกตำมประภทของทุน  
 

1. ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 
 

ตำรำงท่ี 21 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ  
คณะ โท เอก รวมจ ำนวน

ทุน (คน) 
รวมจ ำนวน

เงินทุน (บำท) จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

เทคนิคการแพทย ์ - - 3 14,400 3 14,400 

เทคโนโลย ี - - 1 3,755 1 3,755 

แพทยศาสตร ์ 2 6,400 - - 2 6,400 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 7,100 - - 1 7,100 

วิทยาศาสตร ์ 2 7,500 - - 2 7,500 

วิศวกรรมศาสตร ์ 3 15,000 1 10,000 4 25,000 
ศึกษาศาสตร ์ 1 5,000 - - 1 5,000 

รวม 9 41,000 5 28,155 14 69,155 
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2. ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  
 

ตำรำงท่ี 22 ทุนสนับสนนุเพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
คณะ เอก รวมจ ำนวนทุน (คน) รวมจ ำนวนเงินทุน 

(บำท) จ ำนวนทุน (คน) จ ำนวนเงินทนุ (บำท) 

วิทยาศาสตร ์ 1 70,000 1 70,000 
วิศวกรรมศาสตร ์ 1 50,000 1 50,000 

รวม 2 120,000 2 120,000 

 
3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 

 

ตำรำงท่ี 23  ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสำขำวิชำ โท เอก รวม

จ ำนวนทุน 
(คน) 

รวมจ ำนวน
เงินทุน (บำท) จ ำนวนทุน 

(คน) 
จ ำนวนเงินทนุ 

(บำท) 
จ ำนวนทุน 

(คน) 
จ ำนวนเงินทนุ 

(บำท) 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25 1,000,000 14 560,000 39 1,560,000 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 36 1,440,000 10 400,000 46 1,840,000 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 1,240,000 11 440,000 42 1,680,000 

รวม 92 3,680,000 35 1,400,000 127 5,080,000 
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รูปที่ 12  ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 
 

4.  ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพื่อให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและ
ศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตรและท ำวิจัยในสำขำที่อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบปกติ  

 

 
 

รูปที ่13  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 
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5.  ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพื่อให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและ
ศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตรและท ำวิจัยในสำขำที่อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบร่วมทุน  

 
 

รูปที่ 14  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ 
 

 

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 บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ในเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะส่งเสริมความเข้าใจทักษะ
ในด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดอบรม 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาใน
การจัดอบรมภาคต้น ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน และภาคปลาย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
ของทุกปี ทั้งหมด จ านวน 13 หลักสูตร มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 794 คน แยกเป็นนักศึกษา จ านวน 
713 คน และอาจารย์ จ านวน 81 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 24 
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ตำรำงท่ี 24 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ที่ ชื่อหลักสูตร วิทยำกร จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 

1  การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย 
(ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
(คณะแพทยศาสตร์) 

216 

2  การเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภยัจาก Plagiarism ผศ.ดร.ดารารัตน์  ค าภูแสน 21 

3  How to Write with no Plagiarism (Lectured 
in English) 

ผศ.ดร.ดารารัตน์  ค าภูแสน 10 

4  การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing 
Qualitative Data) 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน ์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

22 

5  องค์ประกอบรูปแบบวทิยานิพนธ์ นางพาณิภัค  พระชยั 
(บัณฑิตวทิยาลัย) 

118 

6 การน าเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ 
(ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน  
(คณะแพทยศาสตร์)   

172 

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

53 

8 การใช้โปรแกรม ATLAS Ti  ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน ์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

27 

9 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย
โปรแกรม Turnitin 

นางสาวกิตติยา  สุทธิประภา 
(ส านักหอสมุด) 

10 

10 รู้จัก Research tools เพื่อการท าวิจัยได้เร็วขึ้น นางสาวกิตติยา  สุทธิประภา 
(ส านักหอสมุด) 

22 

11 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) นางจิราภรณ์  เหลืองไพลินทร์ 6 
12 การสร้างแบบสอบถาม รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ 51 

13 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Research) 

ผศ.ดร.ดารารัตน์  ค าภูแสน 
 

66 

รวม 794 
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 กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่
 

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเข้าใจถึงขั้นตอน
การศึกษาและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษา หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ให้บริการและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จัดงานในวันที่ 7  ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวน
นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จ านวน 168 และในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จัดงานในวันที่ 22 มิถุนายน 2564  ณ 
ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จ านวน 
1,121 คน  
 

   
 

  
 
 
 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2564 
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ตำรำงท่ี 25 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  
ที ่ รำยกำรและวิทยำกร ข้อมูลส ำหรับดำวน์โหลด 

ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 
1 - กล่าวรายงาน (ออนไลน์) โดย ศ.ดร.สรุศักดิ์  วงศ์รตันชีวิน คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 
- กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรบัและให้โอวาท (ออนไลน์) โดย                            
โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-คู่มือนักศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา ปี
การศึกษา 2563  
-เอกสารประกอบการปฐมนิเทศฯ ได้ที ่
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th   

2 - การบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) เรือ่ง ความผสมผสานระหวา่งการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองกับการศึกษาในช้ันเรียน  โดย ศ.ดร.สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
- ชมวีดิทัศน์ แนะน าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 - แนะน าการลงทะเบยีนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ 
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
- แนะน าการใช้บริการส านักเทคโนโลยดีิจิทัล (ออนไลน์) โดย วิทยากรจาก
ส านักเทคโนโลยดีิจิทัล (ออนไลน์) 
-แนะน าการใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS) (ออนไลน์) โดย 
นายอภิเชษฐ์  บุญจวง (บัณฑิตวิทยาลัย) 
- แนะน าการใช้บริการส านักหอสมุด (ออนไลน์) 
โดย วิทยากรจากส านักหอสมุด 
-แนะน าการสอบวดัภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University 
Academic English Language Test (KKU – AELT) 
โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหนา้ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
- แนะน าสโมสรนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา (ออนไลน์) 
โดย นายกสโมสรนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4 -   ช่วงเวลา ถาม–ตอบ (ผ่านระบบออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 

https://app.gs.kku.ac.th/gs/th
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ตำรำงท่ี 25 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ) 
ที ่ รำยกำรและวิทยำกร ข้อมูลส ำหรับดำวน์โหลด 

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 
1 - กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.สรุศักดิ ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

- กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรบัและให้โอวาท โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทอง
วิริยะกุล  อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คู่มือนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 
- แนะน าการใช้บริการส านักเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ออนไลน์)  โดย วิทยากรจากส านัก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- แนะน าการใช้บริการส านักหอสมุด 
(อ อ น ไ ล น์ )  โด ย  วิ ท ย าก รจ าก
ส านักหอสมุด 
- แนะน าการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ Khon Kaen University 
Academic English Language Test 
(KKU – AELT)  ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
โดย ผศ.ดร.กรวิภา  พูลผล (หัวหน้าศนูย์
เช่ียวชาญ 
- แนะน าส โมสรนั กศึ กษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ออนไลน์)  
โดย  นางสาวอุษณยี์ สนีนลี มณีรตัน์  
(นายกสโมสรนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

2 วีดิทัศน์ แนะน า บัณฑิตวิทยาลัย 

3 - แนะน าเว็บไซตส์ าหรับเข้ารับฟังบริการตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ช่วงถาม-ตอบ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1. ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนระดับบณัฑิตศึกษา โดย นางดิลกรตัน์ 
โคตรสุมาตย ์

2. ลงทะเบียนผ่าน Website ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย  
นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ  

3.  การใช้ระบบสารสนเทศและการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ของบัณฑติ
วิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์  บุญจวง 
     4. แนะน าเว็บไซต์ส าหรับเข้ารับฟังบริการตา่ง ๆ  ของส านักเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดย นางสาวปิยะธิดา  ชอบใช้ 
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 กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมส าคัญที่บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในด้านการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัยบัณฑิตศึกษา เพราะงานวิจัยนี้จะได้รับการยอมรับให้น าเสนอ หรือตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุมสัมมนา ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกรรมการอ่านบทความ (Peer Review) ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 ท่าน และกรรมการตัดสินในเวทีการ
น าเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 ท่าน การจัดการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 
(Grade Research) บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ 

 
  กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำระดับชำติ ครั งที่ 22 (The 22nd National 
Graduate Research Conference) 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมากว่า 22 ปีแล้ว ส าหรับการจัดประชุมวิชาการในปีนี้เป็นการจัดระดับชาติ (แบบ
ออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 
117 คน มีผู้สมัครที่ได้น าเสนอผลงาน จ านวน 108 เรื่อง จาก 16 สถาบันทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันจ านวน 120 ท่าน ใน 4 กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้พิจารณา
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยก่อนน าเสนอ จากการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอ 108 เรื่อง และในวันเสนอผลงานคือวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีผู้เสนอ
ผลงานรวมทั้งสิ้น 108 เรื่อง ในระดับปริญญาเอก 14 เรื่อง โดยประเภทบรรยาย 9  เรื่อง โปสเตอร์ 5 เรื่อง ระดับ
ปริญญาโท 94 เรื่อง โดยประเภทบรรยาย 51 เรื่อง โปสเตอร์ 43 เรื่อง ในช่วงเช้า ศาสตรจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงความเป็นมาและความส าคัญของการจัดงานนี้ ตลอดจนข้อมูลส าคัญต่าง ๆ 
ผ่านระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 ทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ในรูปแบบการน าเสนอผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยให้ผู้น าเสนอผลงานวิจัย longin เข้าสู่ระบบการน าเสนอผลงานวิจัยประจ าห้องน าเสนอ
ผลงานวิจัยและตอบข้อค าถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ แยกเป็นห้องน าเสนอแบบบรรยาย ระดับปริญญาโท และปริญญา
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เอก จ านวน 8 ห้องบรรยาย และห้องน าเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 6 ห้อง ดัง
รายละเอียดในตารางที ่26 ถึงตารางที่ 28  
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ตำรำงท่ี 26 จ านวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  
ครั้งที่ 22 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับกำรศึกษำ/กลุ่ม บรรยำย โปสเตอร ์ รวม 

ระดับปรญิญำเอก 14 เร่ือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   7 5 12 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  2 0 2 
ระดับปรญิญำโท 94 เรื่อง 

วิทยาศาสตร์กายภาพ  7 7 14 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  8 2 10 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  18 19 29 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  18 15 33 

รวม 60 48 108 
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ตำรำงท่ี 27 จ านวนผู้สมัครเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 22 จากสถาบันทั่วประเทศ   
ที่ สถำบัน จ ำนวน 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 13 
2 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 68 

3 มหาวิทยาลยัตาป ี 1 
4 มหาวิทยาลยัทักษิณ 1 

5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 3 
6 มหาวิทยาลยันเรศวร 5 

7 มหาวิทยาลยัมหิดล 5 
8 มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 1 

9 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 1 
10 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 3 

11 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 3 
12 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 6 

13 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 

14 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 1 
15 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 1 

16 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 
รวม 117 

 
จากการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 (แบบออนไลน์) 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เก็บแบบสอบถามประเมินการจัดงานดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จ านวน 91 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้น าเสนอผลงาน 52 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 33 คน และกลุ่มบุคคลทั่วไป 6 คน 
แหล่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่ามีงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 
ส่วนใหญ่จากเพ่ือน/อาจารย์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 และเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.5 และผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82  
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ตำรำงท่ี 28 จ านวนและรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 
ที ่ ระดับ ชื่อ-สกลุ สำขำ สถำบัน กลุ่ม 

รำงวัล ดีเด่น 
น ำเสนอแบบบรรยำย จ ำนวน 3 รำงวัล        
1 ปริญญาเอก นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
2 ปริญญาโท นางสาวทัศนพร ราษฎร์เหนือ เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์กายภาพ 

3 ปริญญาโท นายฐากร  ชัยธัมมะปกรณ ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

น ำเสนอแบบโปสเตอร์ จ ำนวน 4 รำงวัล  
4 ปริญญาเอก นางสาวกานต์พิมล กรไกร ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
5 ปริญญาโท นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า เภสัชวิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
6 ปริญญาโท นางสาวพนิดา จ ารสับุญ การพยาบาลผูสู้งอาย ุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
7 ปริญญาโท นายวิทวัส ทองทัพไทย ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์กายภาพ 

รำงวัล ดี 
น ำเสนอแบบบรรยำย จ ำนวน 5 รำงวัล  
8 ปริญญาโท นายปริญญ์ สังข์วรรณ ์ ชีวเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
9 ปริญญาโท นางสาวธนวรรณ อยู่ผาสุข วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

10 ปริญญาโท นางสาวจฑุามาศ ปลื้มกมล การตลาด มหาวิทยาลยัขอนแก่น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

11 ปริญญาโท นายกฤตภาส  บุญโยธา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

12 ปริญญาโท นายพันศักดิ์ ส่งเสริม สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

น ำเสนอแบบโปสเตอร์ จ ำนวน 1 รำงวัล 

13 ปริญญาโท นายอนันต์  ปิยพงศ์ธนัชต์ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

น ำเสนอแบบโปสเตอร์ จ ำนวน 1 รำงวัล 
14 ปริญญาโท นางสาวประภาพร เจิ้ง ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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 วิทยำนิพนธ์ดีเด่น 
 

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

สังคม และประเทศชาติให้มากขึ้น เพ่ือที่จะสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของแนวคิดของงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ จึงได้เสนอให้มี
การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นปีละหนึ่งเรื่อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
ได้สนับสนุนรางวัล เรื่องละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เป็นเวลา 10 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป  

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 ได้แก่ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยำนิพนธ์ (ภำษำไทย): การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและความตั้งใจสวมหมวกนิรภัย 
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

                (ภำษำอังกฤษ):  A STUDY OF RISK BEHAVIORS AND HELMET USE INTENTIONS 
AMONG MOTORCYCLISTS 

วิทยำนิพนธ์: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
ดุษฎีบัณฑิต: ดร.เจษฎำ  ค ำผอง 
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธเนศ เสถียรนำม  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. กำรคัดเลือกวิทยำนิพนธ์ดีเด่นประจ ำปี  

การประกวดวิทยานิพนธ์ดี เด่น เป็นโครงการที่
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างสรรค์
คุณภาพวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วยังเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรและสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขั้นตอนของ
การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น คือ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งคณะด าเนินการคัดเลือกและส่งวิทยานิพนธ์มายัง
บัณฑิตวิทยาลัย จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอกและปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
กายภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์
ดีเด่น ตามที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและ
ตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเชี่ยวชาญตาม
กลุ่มสาขาวิชา พร้อมกับแบบประเมินเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมิน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประชุม
พิจารณาเพ่ือตัดสินและประกาศผล จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเพ่ือ
เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปีต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) และจัดท ารวมบทคัดย่อผู้ที่ได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี  ส่งเผยแพร่ไปยังหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงาน สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ   

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี  2563  มีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินได้รับรางวัลดีเด่นและดี รวม
ทั้งสิ้น 32 รางวัล ระดับดีเด่น 13 รางวัล ระดับดี 19 รางวัล ดังรายละเอียดในตารางที่ 29 
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ตำรำงท่ี 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 
รำงวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพ-ปริญญำเอก 
ดีเด่น ดร.กฤษณะ พรมพา การปรับปรุงสมบติไดอิเล็กทริกและ

ความไมเ่ป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้า ของวัสดุ
เซรามิกส์ CaCu3Ti4O12/TiO2 โดย
การเจือด้วยไอออนของโลหะทีต่ าแหน่ง 
Ca, Cu และ Ti เพื่อการประยุกต์เป็น
ตัวเก็บประจุประสิทธิภาพสูง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร ์

ศ.ดร.เอกพรรณ  
สวัสดิซ์ิตัง,  
รศ.ดร.ธานินทร์ ปัจจุโส 

ดีเด่น ดร.กนกวรรณ ใจเอ็นด ู เซนเซอร์ทางเคมีที่สร้างจากซิลเวอร์นา
โนคลสัเตอร์และคาร์บอนดอทที่มี
สมบัตเิชิงแสงพิเศษ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ 

ดี  ดร.พรสวรรค์ ศรีค า การศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติ
ทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติ
ทาง เทอร์โมอิเล็กทริก ของซิงค์ออก
ไซด์เจือด้วยไนโตรเจน ซิงค์ออกไซด์เจือ
ด้วย อะลูมเินียม ซิงค์ออกไซด์เจือด้วย
แกลเลยีม สตรอน เทียมไททาเนตเจือ
ด้วย โคบอลต์ และสตรอนเทียมไททา
เนตเจือด้วยไนโตรเจน แลนทานัม และ
ดิสโพรเซียม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ไพโรจน์  
มูลตระกลู 

ดี  ดร.วัฒนา ตุ่ยไชย สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและ
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริก
ประสิทธิภาพสูงกลุม่ TiO2 ส าหรบั
ประยุกตเ์ป็นตัวเก็บประจไุฟฟ้าและใช้
งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทองใบ, 
ดร.ศุภมาศ ด่านวิทยากุล,  
ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก 

กลุ่มวิทยำศำสตร์ชีวภำพ-ปริญญำเอก 

ดีเด่น ดร.ประกาศิต ดวงพาเพ็ง สารพฤกษเคมี คุณสมบัตติ้านอนุมลู
อิสระ และการถ่ายทอดลักษณะของ
สารแอนโทไซยานินในช่อดอกเพศผู้
ข้าวโพด (Zea mays L.) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาพืชไร ่
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.คุณเดช สรุิหาร, 
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 
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ตำรำงท่ี 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 (ต่อ) 
รำงวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กลุ่มวิทยำศำสตร์ชีวภำพ-ปริญญำเอก 
ดี ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร ผลการชี้น าด้วยการมองเห็นต่อการ

รับรู้รสเคม็ การบริโภค ความชอบ
ด้านประสาทสมัผสั อารมณ์
ความรูส้ึกและการยอมรับของ
ผู้บริโภคในแบบจ าลองของซอสถั่ว
เหลือง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การอาหาร  
คณะเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอยีว, 
ศ.ดร.วิฑรูย์  
ปริญญาวิวัฒน์กุล 

ดี ดร.วนาลัย วิริยะสุธ ี การบ่งช้ีเชื้อสาเหตุ วิธีคัดเลือกพันธุ์
ต้านทาน และการควบคุมโรคใบจดุ
โดยชีววิธีในแก่นตะวัน (Helianthus 
tuberosus L.) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาพืชไร ่
คณะเกษตรศาสตร ์

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย,  
อ.ดร.สุวติา แสไพศาล 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ-ปริญญำเอก 
ดีเด่น ดร.สญุาณี ทองโชติ การกระตุ้นวิถีออโตฟาจีในการใน

การควบคุมการด าเนินโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีและความไวต่อยาเคมีบ าบัด 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.นิษณา นามวาท, 
ศ.ดร.พวงรัตน์  
ยงวณิชย์,  
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม 

ดีเด่น Dr.May Thu Soe การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวด้วยการ
บดพลังงานสูง: การเตรียมการ
ตรวจสอบคุณลักษณะ และการใช้
เป็นสารก่อฟลิ์มยดึเกาะเยื่อเมือก 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภณัฑ์  
คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.นภภคั ใจภักดี, 
ผศ.ดร.ผดุงขวัญ  
จิตโรภาส 

ดี ดร.กิตติยา วิทยาพิพัฒน ์ การวิเคราะหส์ารชีวสังเคราะหจ์าก
เชื้อ Pseudomonas stutzeri ST 
1302 ในการยับยั้งเชื้อ Pythium 
insidiosum 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย ์

รศ.ดร.จุฬารตัน์  
ปริยชาติกุล,  
รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ 

ดี ดร.ดวงเดือน ธรรมนารถสกลุ การเลือกสารบ่งช้ีมะเร็งท่อน้ าดีจาก
สารคดัหลั่งโดยการใช้ชีวสารสนเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคนคิ
การแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย ์

รศ.ดร.ศิริพร  
ภัทรกิจก าจร,  
ผศ.ดร.ธนกร  
ปรุงวิทยา 
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ตำรำงท่ี 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 (ต่อ) 
รำงวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์-ปริญญำเอก 
ดีเด่น ดร.ณัฐพล มีแก้ว ความมั่นคงการด ารงชีพของ

ครัวเรือนในถ่ินต้นทางของ
แรงงานย้ายถิ่นอีสานใต้ใน
อุตสาหกรรมประมงทะเล 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์  

ดีเด่น ดร.ภาณุพงศ์ แสงด ี การพัฒนารูปแบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ประยุกต์ใช้การวเิคราะห์
มูลค่าเพิม่และการวิเคราะห์
กลุ่ม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั, 
ผศ.ดร.ประกฤติยา  
ทักษิโณ 

ดี ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ การพัฒนาตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนผูสู้งอายุต้นแบบใน
ประเทศไทย 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

รศ.ดร.สุกญัญา  
เอมอิ่มธรรม 

ดี ดร.จตุพร ดอนโสม ปฏิบัติการในชุมชนชายแดนรัฐ
จัดตั้งบนพ้ืนท่ีชายแดนไทย-
กัมพูชา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.พัชรินทร์  
ลาภานันท,์  
ผศ.ดร.รักชนก  
ช านาญมาก 

ดี ดร.ยุทธนา เจริญรื่น ตัวแบบวงชีวิตและลิงคเ์ดตา้
ส าหรับการจัดการดจิิทัล 
คอลเล็กชันสถาบันอุดมศึกษา
ไทย (ทีดีซีเอ็ม) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศ.ดร.กลุธิดา ท้วมสุข 

กลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพ-ปริญญำโท 
ดีเด่น นายธรรมนญู ชาญขนิษฐา การสลายตัวเชิงแสงของสีย้อม

เอโซและสารมลพิษอินทรีย์
ด้วยสารกึ่งตัวน าซิงค์ออกไซด ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.สุวัตร นานันท์ 
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ตำรำงท่ี 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 (ต่อ) 
รำงวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพ-ปริญญำโท 
ดีเด่น นางสาวปิยพร มาตุลกลุ แอปตาเซนเซอร์ชนิด

เปลี่ยนแปลงสีโดย
อนุภาคนาโนทองส าหรับ
การตรวจวดั 8-oxo-dG 
ในปัสสาวะอยา่งรวดเร็ว 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ, 
รศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ, 
ผศ.ดร.ชฎามาศ  
สกลศลิป์ศิร ิ

ดีเด่น นางสาวจิราพรรณ สินธุศิร ิ การสังเคราะห์วสัดุนาโน
คอมโพสิตปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์-ซลิิกา/ไททา
เนียมไดออกไซด์ส าหรับ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้านาโน
แบบทริโบอิเล็กทริก 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 

ดี นางสาวชญานี แก้วพรม การพัฒนาวิธีตรวจวัด
ตะกั่วที่มีปรมิาณน้อยใน
น้ าตัวอย่างโดยใช้เทคนิค
การกระเจิงแสง เรโซแน
นซ์ของกราฟีน
ควอนตัมดอทที่เสริม
ด้วยไดเอทิลไดไธโอคาร์
บาเมท 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ จันทร์ไทย 

กลุ่มวิทยำศำสตร์ชีวภำพ-ปริญญำโท 
ดีเด่น นางสาวธันยาภรณ์ ศริิวงษ์ การผลิตเอทานอลจาก

กากมันส าปะหลังด้วย
กระบวนการย่อยให้เป็น
น้ าตาลพร้อมกับการ
หมัก 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อภลิักษณ์ สลักค า  

ดี Mr. ABIL DERMAIL ความแตกต่างทาง
พันธุกรรมและผลจาก
การผสมสลับในข้าวโพด
หวานและข้าวโพดข้าว
เหนียวลูกผสม 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาพืชไร่  
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.คุณเดช สรุิหาร,  
ผศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว 
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ตำรำงท่ี 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 (ต่อ) 
รำงวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 
ดีเด่น นางสาวภัคสิรี สรณารักษ ์ การแสดงออกของ GM-CSF 

และ GM-CSF receptor และ
ผลของตัวยับยั้ง GM-CSF ต่อ
การพัฒนาโรคมะเร็งท่าน้ าด ี

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์, 
รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค า,  
ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ  

ด ี นางสาวกวินทรา  
แต้มประสิทธ์ิ 

การศึกษาพฤกษเคมีของส่วน
เหนือดินของข้าวเหนียว กข6 
และข้าวเหนยีวด าเพื่อก าหนด
มาตรฐาน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความ
งามและสุขภาพ  
คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากรู,  
ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช  

ด ี นางสาวทิมพิกา  
ชัยประเสริฐ 

บทบาทของ ZNF423 ในการ
ก้าวหน้าของมะเร็งท่อน้ าดีที่
ถูกกระตุ้นด้วยภาวะเครียด
ของซิเดชัน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.ดร.เรณู ทานันท์,  
ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน,  
ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศริิ, 
ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ 

ด ี นางสาวภัทรินทร์  
โพธิพันธุ ์

ความส าคญัของ CD47 ใน
มะเร็งท่อน้ าดีและการพัฒนา
เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ าดีที่
ไม่มีการแสดงออกของ CD47 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์, 
ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ,  
ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปต ิ

ด ี นางสาวสุกัญญา ศรจี าปา ผลขออนุภาคนาโนทองที่มี
ประจุบนผิวแตกต่างกันต่อการ
เข้าเซลล ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ 
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ตำรำงท่ี 29 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563 (ต่อ) 
รำงวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 
ดีเด่น นายณัฐวรรธ อุไรอ าไพ การสร้างเครือข่ายทางสังคม

ผ่านการใช้ทุนของคนไทยเช้ือ
สายเวียดนาม จังหวัด
นครพนม 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวริิยะ,  
ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 

ด ี นายวัฒนชัย ขวาล าธาร ความสุขของครอบครัวข้าม
รุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไป
ท างานต่างประเทศ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,  
ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย 

ด ี นายยุทธพงษ์ จักรคม อิทธิพลของการจัดการ
ความรู้ที่มผีลต่อสมรรถนะ
ของบุคลากรในส านักงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.วิยุทธ์ จ ารสัพันธุ์ 

ด ี นายชวลิต ทิพม่อม เครือข่ายองค์กรภาคประชา
สังคมในระดับอ าเภอ จังหวัด
มหาสารคาม 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์  

ด ี Miss DANTING LI การเขียนประวัติศาสตร์ชาติ
ในแบบเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นของจีน 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดารารัตน์  
เมตตาริกานนท,์  
ผศ.ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ ์
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นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงและได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก 
ในแต่ละปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปน าเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์และได้รับรางวัล ในลักษณะต่าง ๆ จากสถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจาก
ต่างประเทศ แต่ถ้าหากเป็นรางวัลภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นการจัดงานโดยความร่วมมือระหว่างคณะกับ
สถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจากต่างประเทศ  เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
ในฐานะผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจ านวน 41 รางวัล  ดังรายละเอียดในตารางที่ 30 
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ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

คณะเกษตรศำสตร์ 

1 นางสาวเบญจมาศ 
คนแข็ง 

การเปรียบเทียบผลของฟางข้าวและต้น
ข้าวโพดไร่สีม่วงหมักเชื้อเห็ดฟางเพื่อเป็น
แหล่งอาหารหยาบในโคนมเขตร้อน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 23-25 
มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลระดับดีมาก  
ประเภทการน าเสนอทาง
วาจา สาขาโภชนศาสตร์
สัตว์เค้ียวเอื้อง 

2 นายพัสกร  
พุทธฉายา 

การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะและค่า
การย่อยได้ของสาหร่ายขนาดเล็กระหว่าง
สายพันธุ์ Coelastrella sp. (KKUP1) กับ 
Spirulina sp. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน, 
ศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 9  วันท่ี 23-25 
มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลระดับดีมาก  
ประเภทการน าเสนอทาง
วาจา สาขาโภชนศาสตร์
สัตว์กระเพาะเดี่ยว 

3 Mr. Phearun 
LAY 

Reuse of Piggery Wastewater for 
Cultivation of Azolla microphylla 
for Sustainable Agriculture and 
Environment 

Master of Science 
Program in Soil 
Science and 
Environment 

Assoc. Prof. Dr. Chuleemas 
Boonthai IWAI  

The 1st International 
Conference on " 
Sustainable Agriculture and 
Aquaculture"  on January 
11-12, 2021 Prince of 
Songkla University, 
Songkhla, Thailand 

Best Oral Presentation 
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ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

คณะเทคโนโลยี 

4 นายกานต์กานน  
ศักดิ์มงคลจิต 

การจ าแนกพื้นท่ีดินว่างเปล่าทุรกันดาร 
ด้วยวิธีการรับรู้ระยะไกลและการ
จ าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ พื้นท่ีลุ่มน้ า
ปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม   การประชุมทางวิชาการ NatGEN“
ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 5” วันท่ี 7 
พฤษภาคม 2564 ณ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รางวัลรางวัลชนะเลิศ 
การน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาค
บรรยาย 

5 นางสาวณัชชารีย์ 
วิวิตรกุล 

Evaluation of New Sandstone 
Geomorphological Sites in Phu 
Wiang, Khon Kaen Geopark 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

ดร.วิมลทิพย์ สิงเถื่อน  The 2nd International Virtual 
Conference on Science and 
Technology 2021 (IVCST2021) on 
August 6, 2021 at Nakhon Ratchasima, 
THAILAND 

Best Presentation 
Award 

6 นางสาวรุ่งทิวา  
ยาพันธ์ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนว
เส้นทางธรณีวิทยาและคุณสมบัติทาง
ชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ าหมวดหินภู
ทอก พื้นท่ีอ าเภอบ้านแฮด  
จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์  การประชุมทางวิชาการ NatGEN“
ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 5” วันท่ี 7 
พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาค
บรรยาย 
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ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

7 นางสาวนพรัตน์ 
สังฆฤทธ์ิ 

Correlations between the 
segmental postural control and 
sitting development in moderate 
to late preterm infants aged 
from 4 months until the age of 
independent sitting attainment 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร  The 5th Allied Health Sciences 
International Symposium on 
Zoom on February 19, 2021 at 
Daegu Health College, South 
Korea 

Outstanding Poster 
Presentation Award 

8 นางสาวสุนันทา 
พรหมมินทร์ 

Effect of structured play on 
intra-variability of gross motor 
and language development in 
orphaned infants aged 6-1 0 
months 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร  The 5th Allied Health Sciences 
International Symposium on 
Zoom on February 19, 2021 at 
Daegu Health College, South 
Korea 

Outstanding Poster 
Presentation Award 

9 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 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา, 
รศ.นพ.จรูญศักดิ์  
สมบูรณ์พร 

The 19th Asian Spinal Cord 
Network Conference (ASCON 
2020) on October 22-23, 2020 at 
Swiss Grand Hotel in 
Seodaemun-gu, Seoul, South 
Korea 

Oral Presentation 
Award 

10 นางสาวณัฐชิตา 
จึงกาญจนา 

Effect of urine concentration on 
urine assay for diagnosis of 
strongyloidiasis 
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน  The 5th Allied Health Sciences 
International Symposium on 
Zoom on February 19, 2021 at 
Daegu Health College, South 
Korea 

Outstanding Poster 
Presentation 
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ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

คณะเภสัชศำสตร์ 

11 Miss OEUNG 
SOKUNVARY 

Ochratoxin a and 
Antioxidant Activities of 
Roasted Coffee Beans in 
Phnom Penh, Cambodia 

Master of Science 
Program in 
Toxicology 

Assist.Prof.Dr. Supatra 
Porasuphatana,   
Assist.Prof.Dr. Piyada 
Songsermsakul 

The 11th Congress of Toxicology in 
Developing Countries (CTDC 11) on June 
13, 2021 at Kuala Lumpur, Malaysia 

CTDC11 
IUTOX/MySOT 
Fellowship Award 
Winner 

คณะแพทยศำสตร์ 

12 นายมารุตพงศ์ 
เดชอาญา 

The O-GalNAcylating 
enzyme GALNT5 mediates 
EGFR-driven progression of 
CCA 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล 

รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค า,  
ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า 

The 7th International Conference on 
Biochemistry and Molecular Biology on 
July 6-7, 2021 Online Presentation 

Outstanding Oral 
Presentation Award 

13 นางสาวอนุสรา 
ค าเนตร 

การแสดงออกและการระบุ
ต าแหน่งของโปรตีนตัวรับแคน
นาบินอยด์ 1 (CB1) ในเซลล์ไข่
หนูไมซ์แต่ละระยะการ
เจริญเติบโตปกติหลังคลอด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์ 

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว,  
ดร.สุรางค์ ชมภู่ 

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 
8 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน"  วันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลมิพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 

รางวัลยอดเยี่ยมในการ
น าเสนอผลงานประเภท
บรรยาย (Oral 
Presentation) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

14 นางสาวธนภรณ์ 
แนวหล้า 

ATIC C347G Polymorphism 
Influence on Methotrexate 
Response in Thai 
Rheumatoid Arthritis 
Patients 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

ผศ.ดร.ศิริมาศ  
กาญจนวาศ,   
ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล,  
อ.ดร.นนทญา นาคค า 

งานประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมเภสัชวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 วันท่ี 19-21 
พฤษภาคม 2564 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

The Outstanding 
Poster Presentation 
Award 
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สถำนที่ 
ชื่อรำงวัล 

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี 

15 นางสาวดุษฎี  
สูตรสุข 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (Thai 
Financial Reporting Standards: TFRS 15) 
และคุณภาพก าไร (Earning Quality) ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บัญชีมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 

ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 
2564 วันท่ี 22 พฤษภาคม 
2564 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

16 นายณัฐวรรธ  
อุไรอ าไพ 

แบบแผนการย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศกับกการ
เปลี่ยนผ่านในสังคมอีสานสมัยใหม่ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,  
รศ.ดร.อารี จ าปากลาย 

การประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 
2564  วันท่ี 30 เมษายน 
2564 ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ช่องทางออนไลน์  

ผู้น าเสนอผลงานวิจัย
ดีเด่น 

คณะวิทยำศำสตร์ 

17 นายจักรี  
บุญละคร 

การตอบสนองทางไจแอนท์ไดอิเล็กตริกและสมบัติ
ความไม่เป็นเชิงเส้น ทางไฟฟ้าของวัสดุเซรามิก 
CaCu3Ti4O12 ท่ีเจือด้วยคู่ไอออนของโลหะ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ,  
ดร.พินิจ กิจขุนทด 

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 วันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2563 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับดี สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ 
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คณะวิทยำศำสตร์ 

18 นายวิทวัส พันชัย Molecular Mechanism of Unique 
Interaction Between APC Gene and 
Gold Nanoparticles: in Silico Study 
for Universal Cancer Screening Kit 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์  

Assoc.Prof.Dr. 
Theerapong 
Puangmali 

The 24th International Annual 
Symposium on Computational 
Science and Engineering 
(ANSCSE24) on April 28-30, 2021 at 
The Faculty of Liberal Arts and 
Science at Kamphaeng Saen, 
Kasetsart University, Nakhon 
Pathom, Thailand 

Honorable Oral 
Presentation Award 

19 นายยุทธนากร  
คณะพันธ์ 

นวัตกรรมการรีไซเคิลขยะแผงโซล่าเซลล์
เพื่อผลิตวัสดุศักยภาพสูงสู่การใช้งานเชิง
พาณิชย์ (Solar cells  recycling 
innovation) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
นาโนเทคโนโลยี 

รศ.ดร.นงลักษณ์  
มีทอง  

โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน "TU Circular Innovation 
Challenge" วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ 

รางวัลชนะเลิศ โครงการ
ประกวดนวัตกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Innovation 
Challenge) ระดับชาติ 

20 นางสาวพัชรินทร์  
ภูหมื่น 

การเตรียมนิกเกิลไฮดรอกไซด์ผสม
ถ่านกัมมันต์จากผักตบชวาส าหรับใช้เป็น
ขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุความจุสูง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ผศ.ดร.พาวินี  
กลางท่าไค่,  
รศ.ดร.สมัคร์  
พิมานแพง 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 “วิถีชีวิต
ใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น” วันท่ี 25 
มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

รางวัลน าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับดีเด่น ภาค
บรรยาย 
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คณะวิทยำศำสตร์ 

21 นางสาวกนกทิพย์ 
สมศิริ 

Nest Predation, Nest Site Selection 
and Home Range Dynamics of 
Scaly-Crowned Babbler 
Malacopteron Cinereum in a 
Seasonal Evergreen Forest, Thailand 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี, 
Assoc.Prof.Dr. George A. 
Gale 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  
นีละนิธิ The Professor Dr. Tab 
Nilanidhi Foundation Award 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธิ ผู้มีผล
การศึกษายอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจ าปี ๒๕๖๒  

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

22 นางสาวภัทราภรณ์ 
สุตภักดี 

Synthesized Tannin Foam from 
Tannin Resole Dehydrated by Hot 
Air Oven 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

รศ.ดร.สุธาสินี  
เนรมิตตกพงศ์  

The 9th Joint Conference on 
Renewable Energy and 
Nanotechnology (JCREN 2020) 
on October 29, 2020 at Khon 
Kaen University, Khon Kaen, 
Thailand 

Best Oral Presentation 
Award 

23 นายภาคภูมิ  
อธิกพันธุ์ 

Photocatalytic reduction of CO2 
into hydrocarbon over Cu-
TiO2/SiO2-Al2O3 catalyst 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

รศ.ดร.สุธาสินี  
เนรมิตตกพงศ์,  
รศ.ดร.อาทิตย์  
เนรมิตตกพงศ์ 

The 9th Joint Conference on 
Renewable Energy and 
Nanotechnology (JCREN 2020)  
on October 29, 2020 at Khon 
Kaen University, Khon Kaen, 
Thailand 

Outstanding Oral 
Presentation Award 
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คณะวิศวกรรมศำสตร ์

24 นายกานต์วิสิทธิ์  
มาระภูมิ 

Feasibility Study to Evaluation 
the Starch Content in Cassava 
Tubers Based on Near Infrared 
Spectroscopy 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี 

ผศ.ดร.เจษฏา โพธ์ิสม  THE 14th TSAE INTERNATIONAL 
CONFERENCE & 22nd TSAE 
NATIONAL CONFERENCE  on May 
12-13, 2021 Online 

Award of Good 
Presentation 

คณะศึกษำศำสตร์ 

25 นางสาวอัจฉราวดี  
เกิดศรีทอง 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคมส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

ผศ.ดร.เสาวนี  สิริสุขศิลป์  The 1st National and 
International Conference on 
Educational Administration and 
Higher Education on May 14, 
2021 Srinakharinwirot University, 
Bangkok, Thailand (Online) 

Honorable Paper 
Award 

26 นายภาวัต ไชยพิเดช การพิจารณารับพระราชทานรางวัล
ดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2564 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
แห่งชาติ (ระดับปริญญา
เอก) ประเภทท่ัวไป 

27 นางสาวกนกพร  
พรหมสุวรรณ 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการชั้นเรียน ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

ดร.อริยพร คุโรดะ  สัมมนาวิชาการนานาชาติเน่ืองในวัน
สันติภาพสากลภายใต้หัวข้อ “สันติภาพ
วิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
วันท่ี 21 กันยายน 2564 รูปแบบ
ออนไลน์ 

บทความดีเด่นประจ าปี 
2564 
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คณะศึกษำศำสตร์ 

28 นางสาววีณา  
ธนาไชยสกุล 

Exploration of Spirituality in 
Retirees to Create an Art Activity 
Model for Enhancing Spiritual 
Well-Being  

ปรัชญาดุษฎีบันฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

อ.ดร.อริยพร คุโรดะ,  
ผศ.ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก 

The 5th Annual International 
Seminar on Transformative 
Education and Educational 
Leadership on September 21, 2021 
Indonesia 

Best Presenter  

29 นายสุทธิกร  
กรมทอง 

การจัดการนวัตกรรมองค์การของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย : 
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ  The 1st National and International 
Conference on Educational 
Administration and Higher 
Education on May 14, 2021 at 
Srinakharinwirot University, Bangkok, 
Thailand (Online) 

Honorable Paper 
Award 

30 นางสาวอัญญานี  
ทองค า 

การบริหารจัดการความหลากหลายทาง
เจนเนอเรชั่นของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19  

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์  The 1st National and International 
Conference on Educational 
Administration and Higher 
Education on May 14, 2021 at 
Srinakharinwirot University, Bangkok, 
Thailand (Online) 

Best 
Presentation 
Paper Award 

31 นายศิวพล   
ค าแพง 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงดิจิทัล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เลย หนองบัวล าภู  

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 

ดร.จีรนันท์ วัชรกุล,  
ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ 

The 1st National and International 
Conference on Educational 
Administration and Higher Education 
on May 14, 2021 at Srinakharinwirot 
University, Bangkok, Thailand (Online) 

Best 
Presentation 
Paper Award 



รายงานประจ าปี 2564 
Annual Report 2021 | 82 
 

ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

คณะศึกษำศำสตร์ 

32 นางสาวศิรดา  
ทองสวัสดิ์ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันขององค์การดิจิทัลสาหรับ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ  The 1st National and International 
Conference on Educational 
Administration and Higher Education 
on May 14, 2021 at Srinakharinwirot 
University, Bangkok, Thailand 
(Online) 

Honorble 
Presentation Paper 
Award 

33 นางสาวเยาว
ลักษณ์ ลพพันทอง 

Innovative Leadership of 
School Dministrators under 
the Secondary Educational 
Service Area Office Loei 
Nongbualamphu 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

อ.ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร, 
ผศ.ดร.เสาวนี ศิริสุขศิลป์ 

The 1st National and International 
Conference on Educational 
Administration and Higher Education 
on May 14, 2021 at Srinakharinwirot 
University, Bangkok, Thailand 
(Online) 

Honorable 
Presentation Paper 
Award 

34 นางสาวพรสุดา  
เสนไชย 
 

การพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบ
วินิจฉัย เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวคิด
โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

ผศ.ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส  การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์
วิจัย ครั้งท่ี 8 และนานาชาติ ครั้งท่ี 4 นว
ศึกษาท่ียั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย 
วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

บทความวิจัยดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 

35 นางสาวจตุพร  
ยตะโคตร 

ชุดการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ก่อนวัยเรียนท่ีมีภาวะออทิซึม 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการให้ค าปรึกษา  

รศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์,  
อ.ดร.ธิรากร มณีรัตน์  

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย 
ครั้งที่ 8 และนานาชาต ิครั้งที่ 4 นวศึกษาที่
ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย วันที ่1-2 
มิถุนายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

บทความวิจัยดีเด่น การ
น าเสนอ ประเภท
โปสเตอร์ 
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ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

คณะศึกษำศำสตร์ 

36 นายปรเมษฐ นามไพร การศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ภูมิสังคมของสถานศึกษาใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ  The 1st National and 
International Conference on 
Educational Administration and 
Higher Education on May 14, 2021 
at Srinakharinwirot University, 
Bangkok, Thailand (Online) 

Best Presentation 
Paper Award 

บัณฑิตวิทยำลัย 

37 Mrs. GuangYang Research on long-term 
mechanism construction of 
psychological Crisis 
Intervention in Public health 
Emergencies in Colleges and 
universities 

Doctor of Philosophy 
Program in Exercise and 
Sport Sciences  

Assoc.Prof. Naruemon 
Leelayuwat  

2020 Kaifeng Philosophy and 
Social Science outstanding 
research project on January 1, 
2021 at Kaifeng, Henan Province 

The Second Prize 

38 นางสาวสุทธิวรรณ 
จันทมาลา 

Anti-Proliferation and Anti-
Migration Effect of 
Arctigenin, a natural lignan 
compound on 
Cholangiocarcinoma Cell 
Line 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

Asst.Prof.Dr. Anchalee 
Techasen  

The CARI Annual Conference 
2020 “Precision Medicine for 
Cholangiocarcinoma in Multiomics 
Era” on December 18-19, 2020 at 
Khon Kaen, Thailand 

Best Poster 
Presentation 
Award 
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ตำรำงท่ี 30 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม/ผลงำน หลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ชื่อกำรประชุม/วันที่/สถำนท่ี ชื่อรำงวัล 

วิทยำลัยนำนำชำติ 

39 Miss Lina Ly Formation of 3-Dimensional Bio-
Composite from Local 
Mushroom Mycelia  

Master of Science 
Program in Biodiversity 
and Environmental 
Management 

Dr. Wuttiwat Jitjak  The 5th TICC International 
Conference in Multidisciplinary 
Research Towards a Sustainable 
Society on November 26-27, 
2020 at Pullman Hotel, Khon 
Kaen, Thailand 

Best Paper Award 

วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร 

40 นายปิยะณัฐ  
ทะคง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทน
ยาและเวชภัณฑ์ ในศตวรรษท่ี 21 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ดร.ศักดิ์ชัย  
เจริญศิริพรกุล  

The 3rd BAs National 
Conference 2021 "Business 
Transformation: Social 
Challenges" on July 9, 2021 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

รางวัลระดับดีเด่น การ
น าเสนอผลงานภาค
บรรยาย  

41 นายธนกร  
เหลืองอังกูร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้แทนยาใน
ยุคดิจิตอลออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท 
ABC (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ดร.อมรวรรณ รังกูล  The 4th National Conference On 
Business, Informatics, and 
Management (NCBIM) วันท่ี 9-10 
กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุม
ทางไกล 

Best Presentation 
Award 

 

 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย 
Graduate School | 85  

 

 กำรตีพิมพ์บทควำมในระดับชำติและนำนำชำติ 
 

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงถึ ง
ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานทั้งการจัดหลักสูตร
อบรมระยะสั้น การจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความในวารสาร ส่งผลให้มีจ านวน
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยสูงขึ้น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดท าฐานข้อมูล
ระบบ GSMIS ขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2563 มีวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 850 บทความ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 424 บทความ รวมเป็นผลงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 1,274 บทความ และคิดผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 แบบถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ สมศ. จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปริญญาโท (รวม
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) ได้คะแนน 5.00 (41.98%) (คะแนนเต็ม 5 
ร้อยละ 40) ระดับปริญญาเอกได้คะแนน 5.00 (136.83%) (คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 80) ดังรายละเอียดในตารางที่ 
31 และตารางท่ี 32 
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ตำรำงท่ี 31 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ปีการศึกษา 2563  
คณะ ประชุมวชิำกำร รวม วำรสำร รวม รวม

คะแนน 
ถ่วง

น  ำหนัก 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ 

ปกศ 2563 

ร้อยละ
กำร

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 
ร้อยละ
40) 

คะแนน 
(เต็ม 
5) 

ชำต ิ
(0.2) 

นำนำชำติ 
(0.4) 

ชำต ิ
(0.4) 

ชำต ิ
TCI 
(0.6) 

ชำต ิ
TCI 
(0.8) 

นำนำชำติ 
(0.8) 

SCOPUS, 
ISI (1) 

คณะเกษตรศาสตร์ 7 2 9   1 17   8 26 24.4 46 53.04 6.63 5.00 
คณะเทคโนโลยี 5 3 8         5 5 7.2 15 48.00 6.00 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 26 11 37   4 2   27 33 40.6 65 62.46 7.81 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 5 7   14 24   16 54 46 60 76.67 9.58 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 1 9 3 1 3     7 6.2 16 38.75 4.84 4.84 
คณะเทคนิคการแพทย์         1 4   5 10 8.8 12 73.33 9.17 5.00 
คณะเภสัชศาสตร์         3 12   7 22 18.4 29 63.45 7.93 5.00 
คณะแพทยศาสตร์ 14 1 15   5 1   8 14 15 27 55.56 6.94 5.00 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 4 19   2 1     3 6.6 32 20.63 2.58 2.58 
คณะพยาบาลศาสตร์ 11 2 13   31 7 2 6 46 34.8 67 51.94 6.49 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์         2 1   3 6 5 11 45.45 5.68 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3   3 2 59 18   2 81 53.2 90 59.11 7.39 5.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 6 7     3   8 11 13 16 81.25 10.16 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ 7   7   5 1     6 5.2 13 40.00 5.00 5.00 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 7 12 19   2     3 5 10.4 25 41.60 5.20 5.00 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 1 11   12 8   1 21 17 40 42.50 5.31 5.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 1 5   1 2     3 3.4 13 26.15 3.27 3.27 
คณะศึกษาศาสตร์ 63 19 82   24 5   1 30 39.6 165 24.00 3.00 3.00 
คณะสหวิทยาการ 10   10   13 1     14 10.6 32 33.13 4.14 4.14 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 1   1   28 9     37 24.2 67 36.12 4.51 4.51 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ 133   133   17 2     19 38.4 178 21.57 2.70 2.70 
วิทยาลยันานาชาต ิ 1 1 2           0 0.6 2 30.00 3.75 3.75 

ผลรวมทั งหมด 328 69 397 5 225 121 2 100 453 428.6 1,021 41.98 5.25 5.00 
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ตำรำงท่ี 32 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563  
คณะ ประชุมวชิำกำร รวม วำรสำร รวม รวม

คะแนน 
ถ่วง

น  ำหนัก 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ 
ปกศ 
2563 

ร้อยละ
กำร

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 
ร้อยละ
80) 

คะแนน 
(เต็ม 5) ชำต ิ

(0.2) 
นำนำชำติ 

(0.4) 
ชำต ิTCI 

(0.6) 
ชำต ิTCI 

(0.8) 
นำนำชำติ 

(0.8) 
SCOPUS, 

ISI (1) 

คณะเกษตรศาสตร์ 3 2 5   3   29 32 32.80 21 156.19 9.76 5.00 

คณะเทคโนโลยี   1 1       6 6 6.40 5 128.00 8.00 5.00 

คณะวิทยาศาสตร์       1 1   70 72 71.40 45 158.67 9.92 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 4 3 13 1 36 53 50.40 32 157.50 9.84 5.00 

คณะเทคนิคการแพทย์ 2 2 4   2   15 17 17.80 10 178.00 11.13 5.00 

คณะเภสัชศาสตร์         1   10 11 10.80 8 135.00 8.44 5.00 

คณะแพทยศาสตร์ 4   4 4 2 1 39 46 44.60 25 178.40 11.15 5.00 

คณะพยาบาลศาสตร์       1 3 2   6 4.60 4 115.00 7.19 5.00 

คณะสัตวแพทยศาสตร์             3 3 3.00 1 300.00 18.75 5.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร์       1     17 18 17.60 18 97.78 6.11 5.00 

บัณฑิตวิทยาลัย       1 3   17 21 20.00 13 153.85 9.62 5.00 

คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี   4 4 4 1 1 4 10 9.60 9 106.67 6.67 5.00 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 1 3 6 12   15 33 29.00 28 103.57 6.47 5.00 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 1 6   4   13 17 17.60 15 117.33 7.33 5.00 

คณะศึกษาศาสตร์ 1 9 10 7 10 8 12 37 34.40 36 95.56 5.97 5.00 

วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น         1     1 0.80 1 80.00 5.00 5.00 

ผลรวมทั งหมด 18 23 41 28 56 13 286 383 370.80 271 136.83 8.55 5.00 
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 วำรสำรวิจัย มข. (ฉบับบณัฑิตศึกษำ) 
 

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 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 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
เพ่ิมขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เพิ่มจ านวนฉบับที่ออกเป็นปีละ 4 ฉบับ เป็นวารสารราย 3 เดือน (ม.ค. -มี.ค.
, เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., และ ต.ค.-ธ.ค.) เพ่ือรองรับบทความที่เพ่ิมขึ้น และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดท า
วารสารเพิ่มอีกหนึ่งเล่ม คือวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสาร
ราย 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., และ ก.ย.-ธ.ค.) เพ่ือเป็นการยกระดับและมาตรฐานของ
วารสารให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงนักวิจัย บทความทุกเรื่องต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง
และผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review) ต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่
เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนเช่นกัน ปัจจุบัน
วารสารทั้ง 2 เล่ม ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
centre : TCI) ซึ่งเปิดรับบทความตลอดทั้งปีผ่านระบบออนไลน์ของวารสาร (ThaiJo)   

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตีพิมพ์บทความใน
ลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย บทความด้านพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และบทความจากสหวิทยาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ได้ท าการเปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN 2672-9636 
เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่  1 โดยมี Impact factor ประจ าปี  2561 วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) = 0.027  และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559-2561 = 0.027 สามารถดู
วารสารออนไลน์ได้ทาง https://journal.gs.kku.ac.th/gs  https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal  
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วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความ

ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยบทความด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ และบทความจากสหวิทยาการที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ท าการเปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN 2672-9644 เป็น
วารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่ 2 โดยมี Impact factor ประจ าปี 2561 = 0.017 และค่า Impact Factors 3 
ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559-2561 = 0.017 สามารถดูวารสารออนไลน์ได้ทาง https://journal.gs.kku.ac.th/hs 
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 กำรควบคุมมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ 
 
ระเบียบ ประกำศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษำ 
การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และใช้แผนยุทธศาสตร์ การบริหารราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เกี่ยวข้องมาเป็นเกณฑ์พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมมีทั้งการออกระเบียบ ประกาศ การ
ยกเลิกและแก้ไขระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มี
การทบทวนระเบียบ/ประกาศ จ านวน 4 เรื่อง เป็นประกาศที่ออกใหม่ จ านวน 4 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 33  
 

ตำรำงท่ี 33 ระเบียบ/ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวนในปีงบประมาณ 2564 
ชื่อระเบียบ/ ประกำศ ฉบับท่ี สถำนภำพ เนื อหำโดยย่อ 

ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1215/2563 /   ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการ
ด า เนิ น ก ารจั ด ก ารศึ กษ าต ลอด ชี วิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1202/2563 /   ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เรื่อง แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานพินธ์
และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อส าเร็จการศึกษา   

145/2563 /   ประกาศนี้ เป็นประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ แบบไฟล์อิ เล็ กทรอนิกส์ เพื่ อส า เร็จ
การศึกษา 

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น เรือ่ง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 
2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) 

1162/2564 /   ป ร ะ ก า ศ นี ้เ ป ็น ป ร ะ ก า ศ เกี ่ย ว ก ับ อั ตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) 

 



บัณฑิตวิทยาลัย 
Graduate School | 91  

 

กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ และคู่มือกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
จากภารกิจการรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

งานตรวจสอบรูปแบบการท าวิทยานิพนธ์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ ซึ่งรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์นั้น  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการใช้แนวปฏิบัติในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากหนังสือคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาได้มีนโยบายในการปรับปรุงคู่มือการท าวิทยานิพนธ์พร้อมทั้ง
การใช้ระบบอีทีสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e-Thesis) โดยระบบ e-Thesis เริ่มใช้ในปี 2564 เป็นต้นไป และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 738 เล่ม ระดับปริญญาเอก จ านวน 303 เล่ม รวมทั้งสิ้น 1,041 เล่ม แยกเป็นการตรวจ
รูปแบบการพิมพ์แบบเดิม ปริญญาโท จ านวน 583 เล่ม ปริญญาเอก จ านวน 236 เล่ม รวมทั้งสิ้น 819 เล่ม การ
ตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบใช้ระบบ e-Thesis ปริญญาโท จ านวน 155 เล่ม ปริญญาเอก จ านวน 67 เล่ม รวม
ทั้งสิ้น 222 เล่ม ดังรูปที่ 15 และรูปที่ 18  

 

 
 

รูปที่ 15  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบเดิม งบประมาณ 2564 จ าแนกตามเดือน 
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รูปที่ 16  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบเดิม งบประมาณ 2564 จ าแนกตามคณะ 
 

 
 

รูปที่ 17  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบใช้ระบบ e-Thesis งบประมาณ 2564       
จ าแนกตามเดือน 
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รูปที่ 18  จ านวนวิทยานิพนธท์ี่นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบใช้ระบบ e-Thesis งบประมาณ 2564  
 จ าแนกตามคณะ 
 

 

กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำร่วม 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดพันธกิจให้ บัณฑิตวิทยาลัย ก ากับประการหนึ่ง  คือ หลักสูตรสาขาวิชา
ร่วม เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการเชิงวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรอบหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด ด าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา เพ่ือพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม หรือ
รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมที่มีประสิทธิภาพ การบริหารและ
จัดการศึกษาหลักสูตรร่วมและรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เป้าหมายของการมีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม คือ การสนับสนุนให้มีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
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ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
มหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตรสำขำวิชำร่วม 
  ในปีการศึกษา 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรสาขาวิชาวิชาร่วม ทั้งหมด 6 หลั กสูตร 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 34 
 

ตำรำงท่ี 34 จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ชื่อหลักสูตร /สำขำวิชำ ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการพัฒนาชนบท 
  
  
  
  

ปริญญาโท นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะศึกษาศาสตร ์

คณะเกษตรศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์    

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
บัณฑิตวิทยาลัย 

2 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ   
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
  
  
  
  
  
 

ปริญญาโท ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร ์
คณะเภสัชศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์    

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์   

บัณฑิตวิทยาลัย 
3 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา 

ปริญญาโท ปกติ 
 

คณะศึกษาศาสตร ์

คณะเทคนิคการแพทย ์
คณะแพทยศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
บัณฑิตวิทยาลัย 

4 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา 
และนวัตกรรม 

ปริญญาโท ปกติ วิทยาศาสตร ์

วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
เกษตรศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร ์
นิติศาสตร ์
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ตำรำงที่ 34 จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อหลักสูตร /สำขำวิชำ ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 

5 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
  
  
  
  
  
  

ปริญญาเอก ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์    

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์   

บัณฑิตวิทยาลัย 
6 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา 

ปริญญาเอก ปกติ 
 

คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

กำรรับเข้ำศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำร่วม  
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จ านวน  30 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 35 
 

ตำรำงท่ี 35 จ านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2564  
ที ่ สำขำวิชำ ระดับ 

ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
1 การจัดการการพัฒนาชนบท       8***** 0 8 

2 ชีวเวชศาสตร์ 1* 2 3 

3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 7**   10***        17 

4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม   2**** 0 2 

                                               รวม       18       12 30 
หมายเหตุ   * รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ  (ทุนลุ่มแม่น้ าโขง 1 คน) 
               ** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ป.โท   (ทุนลุ่มแม่น้ าโขง 1 คน) 
               *** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ป.เอก (ทุนส่วนตัว 4 คน) 
               **** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ป.โท  ( ทุน บว. 1 คน ทุนลุ่มแม่น้ าโขง 1 คน) 
               ***** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ ป.โท  (ทุน บว. 1 คน ทุนลุ่มแม่น้ าโขง 1 คน ทุนพระเทพฯ 1 คน) 
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นักศึกษำสำขำวิชำร่วม   
ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาร่วมมีนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 76 คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน  34 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 36 
 

ตำรำงท่ี 36 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ชื่อหลักสูตร/ สำขำวิชำ จ ำนวนนักศึกษำปจัจุบนั จ ำนวนผู้ส ำเร็จ 

ปริญญำโท ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  
/การจดัการการพัฒนาชนบท  แผน ข 

 6 0 8 0 

2 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
/ชีวเวชศาสตร์  แผน ก 2 

8 0 8 0 

3 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
/วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา แผน ก 2 

10 0 1 0 

4 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
/ชีวเวชศาสตร ์

0 21 0 14 

5 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
/วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
 

0 27  3 

6 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
/การจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา 
และนวัตกรรม 

4 0 0 0 

 รวม 28 48 17       17 

ข้อมูล ณ วันที ่31 กันยายน 2564 
 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมหลักสูตรสำขำวิชำร่วม 
 สาขาวิชาร่วมมีผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2564 จ านวน 34 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 17  คน 

และระดับปริญญาเอก จ านวน 17 คน  โดยมีบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาร่วมที่ได้
ตีพิมพ์และยอมรับให้ตีพิมพ์ ในปีการศึกษา 2564 มี จ านวนทั้งสิ้น 83 บทความ จ าแนกเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ จ านวน 32 บทความ ระดับชาติ จ านวน  4  บทความ และน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จ านวน 36 บทความ ระดับชาติ จ านวน 10 บทความ ดังรายละเอียดในรูปที่ 19 และสามารถ
เปรียบเทียบผลงานจากปี 2560-2564 ได้ดังรูปที ่20 
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รูปที่ 19  จ านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

รูปที่ 20  จ านวนบทความสาขาวิชารว่มทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 - 2564  
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 นักศึกษำนำนำชำติและกำรบริกำร 

 
จ ำนวนนักศึกษำนำนำชำติ 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติในรูปแบบเดียวกันกับ
นักศึกษาปกติ โดยด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดการเรียนการสอน ทุนการศึ กษา ตลอดจนการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และการเผยแพร่ผลงานจนส าเร็จการศึกษา ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติโดยรวมด้านการรับเข้าศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีจ านวน
นักศึกษานานาชาติ ทั้งหมด 394 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 179 คน ปริญญาโท 215 คน จาก 23 
ประเทศ ดังรายละเอียดในรูปที่ 21 และรูปที่ 22 

 

ข้อมูล ณ วันที ่20 ตุลาคม 2564 
 

รูปที่ 21  จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 
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ข้อมูล ณ วันที ่20 ตุลาคม 2564 

 

รูปที่ 22  จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามประเทศ 
 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษานานาชาติส าเร็จการศึกษาจ านวน 92 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23  จ านวนนักศึกษานานาชาติที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
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กำรบริหำรจัดกำรบัณฑิตศึกษำด้ำนนำนำชำติ 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาชาวต่างชาติ 

ตั้งแต่กระบวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ กระบวนการรับสมัครและ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ให้มีประสิทธิภาพจนส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้  

 
 กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษำชำวต่ำงชำติ 

เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
ผู้สนใจเข้าศึกษาชาวต่างชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ผลิตสื่อส าหรับให้ข้อมูล พัฒนาช่องทางและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าศึกษามีประสิทธิภาพและรวดเร็วสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 กำรประชำสัมพันธ์และช่องทำงกำรสื่อสำร 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาและการรับสมัครมีการพัฒนาไปสู่
แบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารกับผู้สนใจเข้าศึกษาชาวต่างชาติจึงเป็น
รูปแบบของสื่อออนไลน์ โดยมีช่องทางหลักคือ 
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยหน้าภาษาอังกฤษ ที่ 
www.gs.kku.ac.th ซึ่ งมีการให้ข้อมูลหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าที่ พ ร้ อ ม รั บ นั ก ศึ ก ษ า
ชาวต่างชาติ กระบวนการสมัครและคัดเลือก 
ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังมี
การให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อผ่านทาง
ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ 
Facebook Page รวมถึงจุดบริการ One Stop 
Service       

 

http://www.gs.kku.ac.th/
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 กำรรับสมัครและกำรพัฒนำเว็บรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติออนไลน์ 
 
การรับสมัครและคั ดเลือกนักศึกษา

ชาวต่างชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย
จะเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติตลอดปี  โดย
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์ หรือผ่านอีเมลของหน่วยวิเทศสัมพันธ์
โดยตรง ที่ graduateinter@kku.ac.th  

 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดใช้

งานระบบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน์เป็นครั้งแรก 
https://interadmission.gs.kku.ac.th/ ซึ่งตัวระบบรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติออนไลน์นี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร การนัดหมายสัมภาษณ์ 
ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร กรณีที่ผู้สมัครพบปัญหาในการใช้

https://interadmission.gs.kku.ac.th/
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งานระบบ สามารถใช้เมนูแชทในหน้าระบบเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนี้ระบบท าให้ผู้สมัครได้รับทราบผลการ
พิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันการส่งเอกสารไม่ครบของผู้สมัครได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่
คณะสามารถท างานได้อย่างราบรื่น และประหยัดเวลามากข้ึน 

 
 กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษำเชิงรุก 
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จากการด าเนินการจัดโครงการ KKU Active Recruitment ประจ าปี 2564 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ COVID-19 จะส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือก
นักศึกษา ณ ประเทศเป้าหมายได้ แต่การด าเนินการทุกกระบวนการผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับ
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ activerecruit.kku.ac.th การจัด KKU Open House ผ่านระบบ Webinar 
ตลอดจนกระบวนการคัดเลือก สัมภาษณ์ และประกาศผลออนไลน์ ถือว่าได้รับความส าเร็จและด าเนินการลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาทั้งสิ้น 176 คน ผลการด าเนินโครงการ ปัญหาที่พบ 
รวมถึงข้อเสนอแนะมีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้สนใจเข้ำศึกษำ 

จากกลุ่มประเทศเป้าหมายทั้งสิ้น 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน 4 ราย อินโดนีเซีย 60 ราย เมียนมา 
52 ราย กัมพูชา 15 ราย จีน 13 ราย ฟิลิปินส์ 13 ราย เวียดนาม 10 ราย ลาว 7 ราย และมาเลเซีย 2 ราย ราย 
ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิด้านล่างนี้  

 
จากยอดผู้สมัครดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจมากจากผู้สมัครประเทศ

อินโดนีเซียและประเทศเมียนมา ตามด้วยกัมพูชา จีน ฟิลิปินส์ และเวียดนาม ลาว มาเลเซีย ตามล าดับ ข้อมูล
ดังกล่าวนี้ สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจการเลือกกลุ่มประเทศเป้าหมายส าหรับการจัดโครงการนี้ครั้ง
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ถัดไป หรือใช้ประกอบการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มประเทศ
ดังกล่าวในโครงการอื่นได้อีกด้วย 

 
2. ผู้สมัครเข้ำศึกษำ 

ด้วยการจัดโครงการในปีนี้ซึ่ งด าเนินการร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ ได้มีการขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย จากผู้สมัครทั้งหมด 176 ราย ได้มีผู้สมัครที่ท าการ
สมัครและส่งเอกสารสมบูรณ์ตามกระบวนการทั้งสิ้น 33 ราย โดยสามารถแบ่งตามระดับการศึกษาได้เป็น ระดับ
ปริญญาตรี 10 ราย ระดับปริญญาโท 17 ราย และระดับปริญญาเอก 6 ราย ดังแผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผู้สมัคร
แบ่งตามระดับการศึกษา และแผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาแบ่งตามกลุ่มประเทศ แสดงด้านล่างนี้ 

 

 
จากยอดการสมัครเข้าศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครมาจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาเป็น

ส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สมัครเข้าศึกษา นอกจากนั้น หากแบ่งกลุ่มผู้สมัครทั้งหมดตามระดับการศึกษา ระดับปริญญา
โทเป็นระดับที่มีการสมัครเข้ามามากที่สุด ตามด้วยระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก จ านวนผู้สมัครแต่ละ
ระดับอาจไม่ได้แตกต่างมากนัก แต่สามารถประเมินได้ว่า อาจด้วยระดับปริญญาโท มีหลักสูตรที่พร้อมรับนักศึกษา
ต่างชาติจ านวนมากกว่าระดับอ่ืน มีความหลากหลายแก่ผู้สมัครในการเลือกสาขาสนใจ ท าให้สามารถเปิดรับ
ผู้สมัครได้จ านวนมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน 

3. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
หลังจากคณะกรรมการหลักสูตรท าการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา จากผู้สมัครทั้งสิ้น 33 ราย มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวน 25 ราย แบ่งเป็นระดับ
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บัณฑิตศึกษา 19 ราย และระดับปริญญาตรี 6 ราย รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ปรากฎดังตารางด้านล่างนี้ 

 

 
 
 
 

No. Name Program Admission Result 
Faculty of Economics 

1 Mr. Nester Jun Alcular  

Master of Economics in Applied 
Economics (International 
Program) 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding)  

Faculty of Education 

2 Ms. Chanroath Monita  
Master of Education Program in 
Mathematics Education 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding)  

3 Ms. Karina Dewi Masitha  
Master of Education Program in 
Curriculum and Instruction 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 2/2021 
(Self-funding) 

Faculty of Engineering 

4 Ms. Priscilla  

Master of Engineering in Civil 
Engineering 
[Plan A2, Duration 2 years] 
 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial scholarship: Research 
support fund for 30,000 Baht will be 
granted once the student passes a 
thesis proposal examination within 
the first year of the study. 

5 Ms. Alinkar Lu  
Bachelor of Engineering in Digital 
Media Engineering 
[Duration 4 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial scholarship: Tuition Fee 
120,000 Baht/year, International Fee 
10,000 Baht/year, and Allowance 
5,000 Baht/month) 
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No. Name Program Admission Result 

6 
Ms. Anniza Cornelia 
Augusty  

Master of Engineering in Chemical 
Engineering 
[Plan A1, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 
 

Graduate School 

7 Mr. Ye Yint Thu  

Master of Business Administration 
Program in 
Intellectual Property and Innovation 
Management 
[Plan A1, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial scholarship: Tuition Fee and 
International Fee provided for 4 
semesters) 

8 Mrs. Anita Ishak  

Master of Rural Development 
Management (International 
Program) 
[Plan B, Duration 1.5 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial scholarship: Tuition Fee and 
International Fee provided for 3 
semesters) 

International College 

9 Mr. Hkun Hpring  
Bachelor of Business Administration 
(B.B.A.) in International Marketing 
[Duration 4 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

10 Mr. Kaung Satt San  

Bachelor of Business Administration 
(B.B.A.) in International 
Entrepreneurship 
[Duration 4 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

11 Mr. Sai Kham Kyauk  
Bachelor of Arts (B.A.) in 
International Affairs 
[Duration 4 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

12 Mr. Seng Naw  
Bachelor of Arts (B.A.) in 
International Affairs 
[Duration 4 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

13 Ms. Chen Peitong  

Bachelor of Arts (B.A.) in Tourism 
Management 
[Duration 4 years] 
 
 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 
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No. Name Program Admission Result 
Faculty of Medicine 

14 Mrs. Le Hoang Minh Chau  
Doctor of Philosophy Program in 
Tropical Medicine 
[Type 2.1, Duration 3 years] 

Accepted: Academic year 2/2021 
(Full scholarship: Tuition Fee 60,000 
Baht/year, International Fee 30,000 
Baht/year, Health Insurance 7,000 
Baht and Allowance 9,000 
Baht/month) 

15 Mr. Le Thanh Tam  
Master of Science Program in 
Tropical Medicine 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 2/2021 
(Full scholarship: Tuition Fee 50,000 
Baht/year, International Fee 30,000 
Baht/year, Health Insurance 7,000 
Baht and Allowance 9,000 
Baht/month) 

16 
Mrs. Arounnapha 
Vongdouan gchanh  

Master of Science Program in 
Medical Microbiology 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Full scholarship: Tuition Fee 50,000 
Baht/year, International Fee 30,000 
Baht/year, Health Insurance 7,000 
Baht and Allowance 9,000 
Baht/month) 

Faculty of Nursing 

17 Mr. Usman  
Doctor of Philosophy Program in 
Nursing Science 
[Type 2.1, Duration 3 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial Scholarship: Nursing 
Dormitory provided) 

18 Rully Andika 
Doctor of Philosophy Program in 
Nursing Science 
[Type 2.1, Duration 3 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial Scholarship: Nursing 
Dormitory provided) 

Faculty of Science 

19 Mr. David Nugroho  
Master of Science Program in 
Forensic Science 
[Plan A1, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Partial scholarship: Tuition Fee 
50,000 Baht/year, and Allowance 
14,000 Baht/Semester) 
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No. Name Program Admission Result 
Faculty of Technology 

20 
Mr. Sai Wunna Kyaw 
Khaung  

Master of Science in Geotechnology 
[Plan A1, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

Faculty of Business Administration and Accountancy 

21 Mr. Alec Bagcus  
Master of Business Administration 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

22 
Ms. Aggita Aulia 
Mufidawati 

Master of Business Administration 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

23 Ms. Ari Cahyani 
Master of Business Administration 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

24 Ms. Putri Maulidinah 
Master of Business Administration 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

25 
Ms. Priyanka Lailatul 
Fitriyani 

Master of Business Administration 
[Plan A2, Duration 2 years] 

Accepted: Academic year 1/2021 
(Self-funding) 

Faculty of Agriculture 
None is accepted. 
College of Graduate Study in Management 
None is accepted. 
College of Local Administration 
None is accepted. 
 

จากการด าเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ มีคณะที่ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรใต้สังกัด
ทั้งสิ้น 9 คณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ 3 ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ราย บัณฑิตวิทยาลัย 2 ราย วิทยาลัย
นานาชาติ 5 ราย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5 ราย คณะแพทยศาสตร์  3 ราย คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ราย 
คณะวิทยาศาสตร์ 1 ราย และคณะเทคโนโลยี 1 รายนอกจากนั้น จาก 25 ราย ที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษานั้น 2 ราย 
เป็นผู้รับทุนเต็มจ านวนตลอดการศึกษา และอีก 7 รายได้รับทุนบางส่วนอีกด้วย ซึ่งผู้สิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว ได้รับ
ตอบรับเข้าศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาทั้งในทั้งภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษา 2564 
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 กำรสนับสนุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำชำวต่ำงชำติ 
ส าหรับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ภายใต้

การด าเนินการของคณะต่าง ๆ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ให้ข้อมูล รวมถึงการ
บริการ ที่สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ การด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 

กำรจัดปฐมนิเทศนักศึกษำชำวต่ำงชำติระดับบัณฑิตศึกษำ  
 
  
 
 
 
 
 

 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาได้ร่วมกับ

กองการต่างประเทศจัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 
4 มิถุนายน 2564 เป็นการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการ Social Distancing และ
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เป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยช่วงที่มีโรคระบาดได้  โดยเนื้อหาใน
การปฐมนิเทศจะครอบคลุมถึงการบริการและระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อนักศึกษา 
 

กำรจัดอบรมเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักศึกษำนำนำชำต ิ

 
 

 
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา

ชาวต่ างชาติ  ป ร ะ จ า ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ต้ น  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2564  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 0  สิ ง ห า ค ม –  

20 กันยายน 2564 ซึ่งได้จัดการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติในรูปแบบ

ออนไลน์ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ทุกวัน

จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 17.00- 19.00 น. โดยได้รับ

เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาลี ปรีชาปัญญากุล 

อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มา

เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนเรียน

ทั้งสิ้น จ านวน 50 คน และมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับ

เกียรติบัตรจ านวน 22 คน 
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กำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

 
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ต่างชาติผ่านหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 
เช่น ข่าวเรื่องทุนการศึกษา การจัดอบรมต่าง ๆ ก าหนดการ
รายงานตัวและลงทะเบียน รวมถึงแบบฟอร์ม ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
 
 

กำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำนอีเมล โทรศัพท์ Facebook Fan page และจุดบริกำร One Stop 
Service  

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เข้า
มาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีเมล graduateinter@kku.ac.th กล่องข้อความ Facebook Fan page ของ
บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองท่ีจุดบริการ One stop service 

 
กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรด้ำนนำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำ  
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติออนไลน์ ครั งที่ 1  
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าระบบรับ

สมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สมัครชาวต่างชาติและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ จึงได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทดลองการใช้งานระบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ 

ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมี 
ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย กล่าว
ต้อนรับ เจ้าหน้าที่เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
บัณฑิตศึกษาผู้ดูแลกระบวนการรับเข้านักศึกษา
ชาวต่ างชาติ ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษ าจากคณ ะและ

หน่วยงานต่าง ๆ จากนั้น นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ นางสาวศรัณยา แซ่จัง นักวิเทศสัมพันธ์ และ 
นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย แนะน าระบบและร่วมทดลองใช้งานระบบ
รับสมัครนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายฯเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน 
ทั้งนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะน าข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมอบรมสะท้อนปัญหาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติออนไลน์ ครั งที่ 2 
หลังจากการปรับปรุงระบบรับ

สมัครต่างชาติออนไลน์ตามข้อเสนอแนะ 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย 
จึงได้ด าเนินการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบอีกครั้งเพ่ือเป็นการทดสอบระบบ
เสมือนการใช้งานจริง  

 
 

 



รายงานประจ าปี 2564 
Annual Report 2021 | 114 
 

 กำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด 
 

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) และโครงการของหน่วยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ ได้ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรม ระยะเวลาการ
เผยแพร่ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
ต่อเนื่องมาถึง พ.ศ. 2564 การประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีช่องทางหลักคือ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
https://gs.kku.ac.th และ Facebook https://fb.com/graduateschoolkku ข้อดีคือสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
งบประมาณในการผลิต ได้ยกเลิกการผลิตสื่อประเภทโปสเตอร์และแผ่นพับ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายคัตเอาท์
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักของบัณฑิตวิทยาลัย   

 

 สื่อประชำสัมพันธ์ 

 ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
แต่ละเรื่อง ระยะเวลาการเผยแพร่ งบประมาณ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

1. สื่อสิ่งพิมพ์  
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายคัตเอาท์ ป้ายไวนิล 

Backdrop กิจกรรม บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ สื่อต่าง ๆ ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ได้ลด
การผลิตสื่อประเภทโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางสื่อ Social Media แต่ยังคงใช้สื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล ติดตั้งบนป้ายคัตเอาท์เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักของบัณฑิตวิทยาลัย ติดตั้งป้ายไวนิล ณ คัตเอาท์หน้าอาคารพิมล กลกิจ 
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ขนาดป้าย 2.4x4.8 เมตร และจุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบริการ 23 จุด ระยะเวลาการขอติดตั้งแต่ละ
ครั้ง/กิจกรรม รอบละไม่เกิน 15 วัน ขนาดป้ายมี 2 ขนาด 1) 3.6x8.4 เมตร 2) 2.4x6 เมตร  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ จุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารพิมล กลกิจ 
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2. กำรออกแบบและเผยแพร่สื่อ Social Media  
ปัจจุบันสื่อ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่

ดี สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครผ่าน
ระบบสมัครออนไลน์ การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา การประชุมวิชาการ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ระบบ
สารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้ และให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ เว็บไซต์เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับมากที่สุด ข้อมูลกิจกรรมและบริการต่าง  ๆได้เผยแพร่ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

- เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th  
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th 
- Facebook บัณฑิตวิทยาลัย https://www.facebook.com/graduateschoolkku/ 
- Facebook อ่ืน ๆ เช่น ศิษย์เก่า มข. ระดับบัณฑิตศึกษา GS KKU Group 
- Email Pop mail  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทาง Social Media 
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ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์บนเวบ็ไซต์บณัฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 

 

ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์บน Facebook บณัฑิตวิทยาลัย 
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 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อ่ืน ๆ อาทิ https://www.thaipr.net/education, 
https://www.thetaradev.com/ฝากข่าว-pr/, https://www.ch3thailand.com/ข่าวฝาก, 
https://www.infoquest.co.th/company/media-monitoring-service 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กำรถ่ำยภำพ เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 การถ่ายภาพกิจกรรม เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พิธีมอบรางวัล การปฐมนิเทศ การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
เป็นต้น เผยแพร่ภาพ ข่าวกิจกรรมทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th และ Facebook 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวอย่างข่าวประชาสมัพันธ์ทางเว็บไซต์อื่น ๆ  

https://www.thaipr.net/education
https://www.thetaradev.com/ฝากข่าว-pr/
https://www.ch3thailand.com/ข่าวฝาก
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ตัวอย่างข่าวกิจกรรมบัณฑติวิทยาลัยทางเว็บไซต์บณัฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 
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4. งำนออกแบบอ่ืน ๆ 
งานออกแบบอ่ืน ๆ ส าหรับสื่ออนไลน์ในปัจจุบัน อาทิ Backdrop งาน ป้าย Banner การถ่ายท าวีดีโอค า

กล่าวเปิดงานต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด 
จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

เช่น งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถูกยกเลิก งาน
ประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานการเข้าร่วม
แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีทีมงานรับเข้า การตลาดและการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย แนะน าการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นางพรนภา ศรีวรกุล 
หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ แนะน าหลักสูตร การสมัครออนไลน์ เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง Banner Background  ส าหรับกจิกรรมถ่ายทอดสด Online 

ตัวอย่างการถา่ยท าวีดีโอค ากล่าวเปิดงาน 
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ทุนการศึกษา โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา และปิดท้ายด้วยการถามตอบและมอบรางวัล มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศกว่า 200 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 โครงกำรค่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp) จัดเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดโครงการ
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
และความเอ้ืออาทรของการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์จะได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงทั้งด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สามารถคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือสามารถท างานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วย 

ลักษณะกิจกรรม ผู้สนใจสมัครผ่าน https://gs.kku.ac.th กรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ จ านวน 30 คน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโน โลยี 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

บรรยากาศการแนะแนวหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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สังคมศาสตร์ กิจกรรมจัด 2 วัน วันที่ 1 กิจกรรมวิชาการ จัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 กิจกรรมสันทนา
การ จัดนอกสถานที่ มีการเก็บคะแนนทั้ง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับ
การคัดเลือกต้องด าเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  
 โค รงการค่ ายบั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ค รั้ งที่  7 

ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเพ่ือเข้าร่วมสมัครผ่าน

ระบบออนไลน์ ฝ่าย IT ได้ท าเพจค่ายบัณฑิตศึกษา 

https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/GS-KKU-

Camp มีรายละเอียดโครงการ คุณสมบัติ เอกสาร

การสมัคร และรายละเอียดที่ส าคัญ การจัดโครงการ

ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) ก าหนดการรับสมัครวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2564 ก าหนดจัด

โครงการวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564 และเลื่อน

โครงการเป็นวันที่  24 เมษายน 2564 เนื่องด้วย

สถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษาอีกครั้ง  

และก าหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564  

ณ อาคารพิมล กลกิจ โดยมีมาตรการป้องกันควบคุม 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการช่วงสมัคร ขยายเวลาและประกาศต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

ระบบสมัครโครงการค่ายบณัฑิตศกึษา  

เพจค่ายบณัฑิตศึกษา https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/GS-KKU-Camp 
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ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ 
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โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp) ครั้งที่ 7 คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการฯ ยอดผู้สมัคร 111 คน จาก 21 สถาบันทั่วประเทศ ปริญญาเอก 35 คน ปริญญาโท 
76 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน (ปริญญาเอก 15 คน ปริญญาโท 15 คน) มีผู้สละ
สิทธิ์ 5 คน ประกาศเรียกอันดับส ารอง 5 คน มีผู้สละสิทธิ์ 1 คน รวมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 29 คน ปริญญาเอก 
14 คน ปริญญาโท 15 คน  

กลุ่ม ปริญญำเอก ปริญญำโท รวม 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 4 11 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 5 6 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 6 12 

รวม 14 15 29 
  

 ค่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค รั้ งที่  7  แ บ่ งทุ น ก ารศึ ก ษ าที่ นั ก ศึ ก ษ าที่ จ ะ ได้ รั บ เป็ น  2  ป ระ เภ ท  
  1) ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จ านวน 6 ทุน       
 2) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) (ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาทุนจัดสรร)  
 ก่อนการจัดกิจกรรม ได้ท าการส่งแบบส ารวจให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ก าหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 5 
มิถุนายน 2564 ณ อาคารพิมล กลกิจ มีผู้ตอบรับเข้าร่วมเข้าค่าย จ านวน 28 คน ปริญญาเอก 13 คน ปริญญาโท 
15 คน และส ารวจข้อมูลที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคอีสาน มีนอกเขตภาคอีสานจ านวน 2 คน คือ
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่สีแดงกรรมการให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom  

การประชุมจัดสรรทุนการศึกษา และประชุมคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารว่มโครงการ 
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ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. จัดประชุมกรรมการผ่านระบบ ZOOM 
https://kku.world/fyxe6 ซึ่งหารือเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนและรูปแบบกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

รำยช่ือกรรมกำรประจ ำกลุ่ม 
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ านวน 7 คน  

1) ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์  
2) ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ คณะวิทยาศาสตร์  

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ านวน 4 คน 
1) รศ.ดร.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร์  
2) ผศ.ดร.สุพจน์  ค าสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 คน 
1) รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2) รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง คณะเกษตรศาสตร์ 

4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 คน และปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการจ านวน 6 คน 

1) ผศ.ดร.ทวี สระน้ าค า คณะศึกษาศาสตร์  
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2) รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3) ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
หมายเหตุ มีผู้สละสิทธิ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์ 1 คน ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจาก

จังหวัดนนทบุรี (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาโท)และจังหวัดพิษณุโลก(กลุ่มวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก) เข้า
ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM 

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา เวลา 8.30 -11.00 น. 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าร่วมงาน และทุก
คนใส่แมสตลอดกิจกรรม พิธีเปิดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook: GS KKU 
Camp โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดค่ายบัณฑิตศึกษา แนะน าโครงการ
ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู ้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย แนะน าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเตรียมตัวส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา นางพรนภา ศรีวรกุล หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์  แนะน า
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแบ่งกลุ่มกิจกรรมวิชาการ    

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวดัอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์แกผู่้เข้าร่วมงาน 
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ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 กล่าวเปิดค่ายบัณฑิตศึกษา 

นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย แนะน าหลักสูตรและการเตรียมตัวศึกษาต่อ 

และนางพรนภา ศรีวรกุล หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์  แนะน าทุนการศึกษา 

 

 

นางสาวศิตธีรา สโมสร ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา  

แนะน ากิจกรรม แนะน ากรรมการ ทีมงาน และนักศึกษาทุน Camp รุ่นพี่ 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาโท 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปริญญาโท 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอกและปริญญาโท 
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สรุปกำรให้ทุนโครงกำรค่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (GS KKU Camp) ครั งที่ 7 

 คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุน จ านวน 27 คน แบ่งเป็น  

1) ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จ านวน 6 ทุน 
2) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 21 ทุน 

หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีผู้ตอบรับ

ทุนการศึกษารวม 15 ทุน แบ่งเป็น 1) ทุนคณาจารย์ 6 ทุน (ปริญญาเอก 3 ปริญญาโท 3) 2) ทุนผู้ช่วยสอน 9 ทุน 

(ปริญญาเอก 3 ปริญญาโท 6) มีผู้สละสิทธิ์ 11 คน  

1) ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จ านวน 6 ทุน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 

กลุ่มวิทยำศำสตร์ ระดับปริญญำเอก 

1 นายศักดิ์สิน  สิมสินธุ์ ปริญญาเอก 

2 นางสาวณัฏฐญาณ์  ทองเหลา ปริญญาเอก 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ ปริญญำโท 

3 นายพิเชษฐ์  ดาผา ปริญญาโท 

กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ปริญญำโท 

4 นางสาวเจนจิรา  เหล่ามาลา ปริญญาโท 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปริญญำเอก 

5 นางสาวโสรญา  แสนเมือง ปริญญาเอก 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปริญญำโท 

6 นายชิศพลว์  หารี ปริญญาโท 
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2) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 9 ทุน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 

กลุ่มวิทยำศำสตร์ ระดับปริญญำเอก 

1 นางสาวชนาพร  ปิ่นสุวรรณ ปริญญาเอก 

2 นางสาวปวีณา  จันทร์ลา ปริญญาเอก 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ ปริญญำโท 

3 นางสาวกรชนก  ม่วงศรี ปริญญาโท 

กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ปริญญำโท 

4 นายพีรดนย์  สุขเกษม ปริญญาโท 

5 นางสาวหทัยชนก  อุดมพันธ์ ปริญญาโท 

6 นางสาวสิขรินธาร  หล้าโคตร ปริญญาโท 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปริญญำเอก 

7 นายชนินทร์  แก้วบุญเรือง ปริญญาเอก 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปริญญำโท 

8 นางสาวตรีทิพพา  แก้วหานาม ปริญญาโท 

9 นางสาวสุธิกานต์  กองเงิน ปริญญาโท 

 
หลังประกาศรายชื่อ บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการแจ้งประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจศึกษาและผู้มีสิทธิ์

ได้รับทุนสมัครสอบเข้าศึกษาตามกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรณียังไม่สมัคร ท าเรื่องสมัครรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ จากนั้นด าเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษา 
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 เว็บไซต์และระบบสำรสนเทศของบัณฑิตวิทยำลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อ ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์มากมาย ในปี พ.ศ. 2564 มีจ านวน 20 เว็บไซต์ มีจ านวนการเข้าชม
เว็บไซต์ทั้งสิ้น จ านวน 440,987 ครั้ง แบ่งเป็นผ่านเว็บไซต์ภาษาไทย จ านวน 423,354 ครั้ง เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 17,633 ครั้ง โดยใช้งานผ่าน Desktop computer จ านวน 247,082 ครั้ง Mobile/Tablet จ านวน 
193,905 ครั้ง จากทั้งหมดกว่า 100 ประเทศ  ส ารวจจาก analytics.google.com  

 
1. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย  

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

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

ประชาสัมพันธ์ ได้รับการตอบรับโดยมีผู้ติดตามข่าวสารถึง 11,333 users บน facebook และยังเป็นที่นิยมมากใน
การใช้เป็นช่องทางสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง facebook ด้วย 
 

 
 

3. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัยภำษำอังกฤษ   
http://inter.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็น

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดาว์นโหลด 
Form หรือสมัคร Online ได ้

 

https://www.facebook.com/graduateschoolkku
http://inter.gs.kku.ac.th/
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4. เว็บไซต์ระบบรับสมัครต่ำง ๆ ของบัณฑิตวิทยำลัย      
  https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/ เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 

 

5. เว็บไซต์ระบบรับสมัครอบรมพัฒนำทักษะ  https://app.gs.kku.ac.th/training/  เป็นเว็บไซต์ระบบรับ
สมัครเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ  
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6. เว็บไซต์สโมสรนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
https://app.gs.kku.ac.th/gs/gsclub/ เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารส าหรับสโมสรนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

7. เว็บไซต์หนังสือคู่มือ online    
https://gsbooks.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์หนังสือคู่มือและหนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับบัณฑิตสามารถ

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

ติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลต่าง ๆ ถึงกัน ร่วมถึงระบบใช้งานต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากรและข้อมูลติดต่อ
แจ้งข่าวส าหรับบุคลากร ส่งบทความแลกเปลี่ยนความรู้,ตารางแสดงสถานะของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระบบ
คณบดี Online รายงานการประชุม Online ระบบการจัดการข้อมูลรับสมัคร หลักสูตรอบรมส าหรับนักศึกษา
ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อใบสมัคร online เข้าระบบเพ่ือจัดการเว็บ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บ และ 
Upload ข้อมูลบนเว็บ ระบบจัดการ user ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น 

 

9. เว็บไซต์วำรสำรวิจัยมหำวิทยำลัยขอนแก่น  ฉบับบัณฑิตศึกษำ     

https://journal.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ
บัณฑิตศึกษา 
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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 ำเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ    

https://conference.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
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12. เว็บไซต์ระบบสำรสนเทศบัณฑิตวิทยำลัย 
 http://gsmis.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับทะเบียน
นักศึกษา ทะเบียนอาจารย์ วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงาน ทุนการศึกษา การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รายชื่ออาจารย์
ที่ภาระงานเกิน ข้อมูลสรุป ข้อมูลสรุป KPI TIMES การจัดการทุนต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ เป็นต้น  
 

 
 

13. เว็บไซต์ระบบสืบค้นระเบียบประกำศ บัณฑิตวิทยำลัย   
  http://regulation.gs.kku.ac.th/  เป็นเว็บไซต์ส าหรับสืบค้นระเบียบประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ใช้ใน
การจัดเก็บระเบียบประกาศต่าง ๆ  
 

 

http://gsmis.gs.kku.ac.th/
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14. เว็บไซต์โครงกำรประกวดวิทยำนิพนธ์ดีเด่น   
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/best-thesis-award เป็นเว็บไซต์โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ดีเด่น 
 

 
 

15. เว็บไซต์โครงกำรรำงวัลวิทยำนิพนธ์เกียรติยศ ศำสตรำจำรย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่ำน บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
  https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/วิทยำนิพนธ์เกียรติยศ-ศ.กนก/ เป็นเว็บไซต์โครงการรางวัล
วิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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16. เว็บไซต์ศิษย์เก่ำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-alumni.html เป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 
 

17. เว็บไซต์สำขำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ  https://app.gs.kku.ac.th/gs/sportsci/   
เป็นเว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
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18. เว็บไซต์สำขำกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรม
 https://app.gs.kku.ac.th/gs/sportsci/  เป็นเว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม 
   

 
 

19. เว็บไซต์ระบบยื่นค ำร้องออนไลน์ GS e-Forms 
     https://forms.gs.kku.ac.th  เป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการยื่นค าร้องออนไลน์  
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20. ระบบอบรมออนไลน์ Online  https://service.gs.kku.ac.th/training  เป็นเว็บไซต์ระบบอบรมออนไลน์ 
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รูปที่ 24  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

รูปที่ 25  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ตำรำงท่ี 37 จ านวนการเข้าเว็บไซต์ภาษาไทยบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที ่ ประเทศ จ ำนวน/

ครั ง 
ที ่ ประเทศ จ ำนวน/

ครั ง 
ที ่ ประเทศ จ ำนวน/

ครั ง 1 Thailand 411,617 33 Sri Lanka 14 65 Ecuador 2 
2 United States 3,945 34 Russia 12 66 Ethiopia 2 
3 China 987 35 Bhutan 13 67 Gambia 2 
4 Laos 1,446 36 Finland 12 68 Iran 2 
5 Indonesia 1,001 37 Italy 18 69 Kenya 2 
6 Singapore 569 38 Belgium 20 70 Mexico 2 
7 Cambodia 911 39 Switzerland 9 71 Mozambique 6 
8 (not set) 278 40 Saudi Arabia 8 72 Slovakia 2 
9 Japan 272 41 Colombia 12 73 Somalia 2 
10 Vietnam 381 42 New Zealand 10 74 Ukraine 2 
11 Myanmar (Burma) 402 43 Israel 6 75 Bulgaria 1 
12 Hong Kong 126 44 Romania 6 76 Bahrain 1 
13 Ireland 88 45 Spain 5 77 Botswana 1 
14 Philippines 113 46 Ghana 7 78 Chile 1 
15 India 99 47 Maldives 7 79 Cameroon 1 
16 Germany 92 48 Norway 5 80 Costa Rica 1 
17 United Kingdom 80 49 Austria 4 81 Cyprus 1 
18 South Korea 102 50 Azerbaijan 4 82 Georgia 1 
19 Taiwan 80 51 Brunei 7 83 Greenland 1 
20 Malaysia 66 52 Denmark 4 84 Greece 1 
21 Sweden 51 53 Egypt 4 85 Iceland 1 
22 Australia 56 54 Morocco 4 86 Libya 1 
23 Nigeria 59 55 Oman 19 87 Mauritius 1 
24 Netherlands 29 56 Poland 24 88 Rwanda 3 
25 Canada 30 57 South Africa 5 89 Solomon Islands 1 
26 Pakistan 30 58 Bahamas 3 90 Seychelles 1 
27 Bangladesh 29 59 Hungary 3 91 Sierra Leone 1 
28 France 29 60 Jordan 4 92 Syria 1 
29 Nepal 29 61 Portugal 4 93 Eswatini 1 
30 Turkey 23 62 Argentina 2 94 Tanzania 1 
31 United Arab Emirates 13 63 Belarus 3 95 Uganda 1 
32 Brazil 13 64 Côte d’Ivoire 2 96 Uzbekistan 1 

รวมทั งสิ น 423,354 
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ตำรำงท่ี 38 จ านวนการเข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที ่ ประเทศ จ ำนวน/

ครั ง 
ที ่ ประเทศ จ ำนวน/

ครั ง 
ที ่ ประเทศ จ ำนวน/

ครั ง 1 Thailand 9,253 36 Kenya 13 71 Peru 2 
2 Indonesia 2,521 37 Italy 11 72 Romania 2 
3 China 1,075 38 Brunei 10 73 Eswatini 2 
4 Myanmar (Burma) 861 39 Iran 9 74 Uzbekistan 2 
5 Cambodia 706 40 Tunisia 9 75 Zimbabwe 2 
6 Vietnam 520 41 Mexico 8 76 Argentina 2 
7 Laos 419 42 Belgium 7 77 Cameroon 2 
8 United States 408 43 Switzerland 7 78 Kuwait 2 
9 India 188 44 Maldives 7 79 Syria 2 
10 Philippines 177 45 Egypt 6 80 Afghanistan 1 
11 Singapore 164 46 Sweden 6 81 Bulgaria 1 
12 Hong Kong 141 47 South Africa 6 82 Burundi 1 
13 Nigeria 106 48 Uganda 6 83 Bahamas 1 
14 Japan 96 49 Norway 6 84 Côte d’Ivoire 1 
15 Pakistan 72 50 Bahrain 5 85 Chile 1 
16 Bangladesh 66 51 Qatar 5 86 Colombia 1 
17 Malaysia 64 52 Austria 5 87 Algeria 1 
18 United Kingdom 62 53 Ukraine 5 88 Ethiopia 1 
19 Germany 61 54 Rwanda 5 89 Georgia 1 
20 Canada 44 55 Brazil 4 90 Gambia 1 
21 South Korea 43 56 Spain 4 91 Israel 1 
22 Nepal 42 57 Tanzania 4 92 Jordan 1 
23 Taiwan 39 58 Botswana 4 93 Kyrgyzstan 1 
24 Turkey 32 59 Denmark 4 94 Moldova 1 
25 France 31 60 Mozambique 4 95 North Macedonia 1 
26 Sri Lanka 30 61 Azerbaijan 3 96 Mongolia 1 
27 Netherlands 28 62 Czechia 3 97 Malta 1 
28 Bhutan 26 63 Finland 3 98 Mauritius 1 
29 United Arab Emirates 25 64 New Zealand 3 99 Malawi 1 
30 (not set) 24 65 Somalia 3 100 Serbia 1 
31 Australia 22 66 Belarus 2 101 Sierra Leone 1 
32 Ghana 17 67 Ecuador 2 102 Chad 1 
33 Russia 16 68 Guyana 2 103 Turkmenistan 1 
34 Ireland 14 69 Hungary 2 

รวมทั งสิ น 17,633 
35 Saudi Arabia 13 70 Morocco 2 
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 กำรใหบ้ริกำร ณ จุดบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมในการให้บริการเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การ
ท าวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อสอบถาม โดยให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สามารถให้บริการส าหรับผู้มา
ติดต่อเบ็ดเสร็จได้ในจุดเดียว   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งสิ้น
จ านวน 6,878 คน เรื่องที่ติดต่อส่วนใหญ่ เรื่องวิทยานิพนธ์ จ านวน 3,423 คน คิดเป็นร้อยละ 87.97 ดังรายละเอียด
ในรูปที ่26 

 

 
 

รูปที่ 26  เรื่องที่ผู้รับบริการติดต่อ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 สโมสรนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

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

ตำรำงท่ี 39 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัดคณะ ต ำแหน่ง 

1 นางสาวเบญจนารา จันนาวัน คณะสหวิทยาการ   นายกสโมสร 
2 นายถนอมศักดิ์ บุญพินิจ คณะศึกษาศาสตร ์ อุปนายก คนท่ี 1 

3 นางสาวชลลดา สมบรูณ์  คณะวิทยาศาสตร์  อุปนายก คนท่ี 2 
4 นางสาวอริษา เศษเพ็ง บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสมัพันธ์ 

5 นายชาญณรงค์ ประสารกก คณะพยาบาลศาสตร์   เหรัญญิก  
6 นางสาวกุลนันท์ สังคะรักษ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เลขานุการ คนที่ 1 

7 นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เลขานุการ คนที่ 2 
8 นายพงศกร บัวลอย  คณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
9 นายสมพงษ์ สุนทะโร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

10 นายณัฐณธีร์ อันทรบุตร วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)  กรรมการ 
11 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 

12 นายสุรยิา สรวงศิร ิ คณะศลิปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)  กรรมการ 
13 นางสาววจีอร อ้วนชาร ี บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

14 นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล คณะสัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
15 นางสาวกฤตยาณี กิตติพัฒน์พาณชิ คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 

16 นายวรนนท์ บุญส่ง คณะเทคนิคการแพทย ์ กรรมการ 
17 นางสาวสุทธิยา  เบ้าวัน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ กรรมการ 

18 นายยุทธนา  โชติฤทธิรงค ์ คณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
19 นายชัชรินทร์ ค าส้อม คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
20 นายศรัทธา ศรีคารมย ์ คณะเทคโนโลยี  กรรมการ 

 

https://isc.kku.ac.th/
https://la.kku.ac.th/
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ตำรำงที่ 39 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัดคณะ ต ำแหน่ง 

21 นางสาวรุ่งทิวา ยาพันธ์ คณะเทคโนโลยี  กรรมการ 
22 นางสาวศศิธร ค าพวง คณะเทคโนโลยี  กรรมการ 
23 นายกานต์กานน ศักดิม์งคลจติ คณะเทคโนโลยี  กรรมการ 

24 นายไมตรี กิตติเวชรักษ์  คณะสหวิทยาการ   กรรมการ 
25 นายเถลิงศักดิ์ เวยีงวิเศษ คณะสหวิทยาการ   กรรมการ 

26 นายวิชิต ภักดีรตัน ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
27 นางสาวพลอยวรณุ อุดมศักดิ ์ คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี  กรรมการ 

28 นางสาวจริญญา รินสาธร คณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

 
ตำรำงท่ี 40 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม (คน) 

1 โครงการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2563 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

28 

2 โครงการร่วมงานวนัไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีการศึกษา 2563 

27-ส.ค.-63 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

3 โครงการประชุมสัมมนาจัดท าแผนปฏบิัติการของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2563 

18-ส.ค.-63 28 

4 โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” 
คร้ังที่ 20 

ก.ย.- ธ.ค. 63 200 

5 โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 
2563 

พ.ย.-63 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

6 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ KKU 
GAMES 

มี.ค.–เม.ย.64 50 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสโมสร
บัณฑิตศึกษา 

ก.พ.-64 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

 

https://isc.kku.ac.th/
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ตำรำงที่ 40 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ต่อ) 
ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม (คน) 

8 กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าป ี2564 

เม.ย.-64   

9 การประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์) 

มี.ค.-64 15 

10 โครงการสัมมนาสรุปผลการด าเนินกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2563 

3-4 ก.ค. 64 20 

11 โครงการส่งต่อปณิธานสู่กรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

19-ก.ค.-64 28 

12 โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับทนุ วช. และนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6-ส.ค.-64 28 

13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

22-มิ.ย.-64 15 

 

ศิษย์เก่ำดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2558)  เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีขึ้น และได้ด าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 จ านวน  3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จและมีผลงานโดดเด่น 
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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 รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นด้ำนวิชำกำรและวิจัย 
 

 
1. ศ.ดร. สมชำย  ปิ่นลออ 

ศิษย์เก่ำคณะแพทยศำสตร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำชีวเคมีทำงกำรแพทย์ 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : อำจำรย์ประจ ำ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ผลงำนดีเด่น : 
รำงวัลระดับชำต ิ
-   รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่นใน การประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ก้าวย่าง บนเส้นทางสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 
2557  ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
-   รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ปี 2554 
รางวัลระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง “ผลของ
ยาพราซิควอนเทลและเคอร์คูมินต่อการรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในสัตว์ทดลอง”  วันที่  5 มกราคม 2555 
-   ร า ง วั ล  TRF-CHE-Scopus Young Researcher 
Award (ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
ส านักพิมพ์ Elsevier วันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 (จังหวัด
เพชรบุรี) 

ระดับมหำวิทยำลัย 
-   รางวัลนักวิจัยดี เด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 
ป ระ จ า ปี  2561 ร า ง วั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น ร ะ ดั บ เพ ช ร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
-   รางวัลนักวิจัยดี เด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 
ป ร ะ จ า ปี  2557 ร า ง วั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น ร ะ ดั บ ท อ ง  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558) 
-   รางวัลนักวิจัยดี เด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 
ประจ าปี  2554 รางวัลนักวิจัยดี เด่นระดับเหรียญเงิน   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 มิถุนายน  2554 
-   รางวัลแสดงความยินดีและขอบคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2558 2556 และ ปี 2554 
-   รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น จาก
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2559 และ ปี 2554 
ระดับคณะและศูนย์/สถำบันวิจัย 
- รางวัลศิษย์ เก่าดี เด่นด้านวิจัยและเทคโนโลยี คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555 
- รางวัล ผล งานวิ จั ยดี เด่ น  ป ระจ าปี  2553 รางวั ล
ผลงานวิจัยดี เด่น  (อันดับที่  3) ประเภท Biomedical 
research คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง
ที่ 26  ประจ าปี 2553 
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุมวิชาการประจ าปี
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 27  วันที่  
4-6 ตุลาคม  2554 
- ร า ง วั ล ผ ล ง าน วิ จั ย ดี เด่ น  ป ร ะ เภ ท Biomedical  
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-   รางวัลเกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย
ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี 2552 
-   รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : วิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2548 
 
 

research  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี 2552 และ 2553 
- รางวัลการอ้างอิงผลงานสูงสุดเป็นอันดับสอง ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2549 
- รางวัลการอ้างอิ งผลงานสู งสุ ดประเภท  original 
research article citation ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2550-2552 
 

 

 
2. ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 

ศิษย์เก่ำคณะศึกษำศำสตร์ ศึกษำศำสตรมหำบัณฑติ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : อำจำรย์ประจ ำ คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ผลงำนดีเด่น : 
- 2020 Outstanding KKU Reaearchers (Humanities 
and Social Sciences)  ( Siver Medal)  Khon Kaen 
University 
- 2019 High-caliber Educational Researcher 
Faculty of Education Khon Kaen University 
- 2017 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher 
Award (Humanities and Social Sciences)  Thailand 
Research Fund 
- 2013 Recognition of Educational Researcher 
award Faculty of Education Khon Kaen University 
- 2012 Outstanding Social& Humanity Science 
Researcher Award Khon Kaen University 
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3. นำงสำวพิชญ์ระวี  สุรอำรีกุล  

ศิษย์เก่ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  

สำขำวิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม 
ต ำแหน่งปัจจบุัน : นักออกแบบอิสระและนักวิจัยอิสระ 

ผลงำนดีเด่น : 
- ปี  2561 ทุน ใน โครงการนวัตกรรมเพื่ อขับ เคลื่ อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก Innovation Hub โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายจากการ
ประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ขด 

- ปี 2561 ผลงาน “กีตาร์ไม้ไผ่ขด”รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จัด
โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- ปี 2561 ผลงาน “กีตาร์ไม้ไผ่ขด”รางวัลวิจัย ระดับ
เหรียญทอง ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- ปี 2561 ทุนในโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ภายใต้
การสนับสนุนในโครงการนวัตกรรมแบบเปิด ผลงาน
โครงการระบบการผลิตกีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด 
ร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
- ปี 2562 ผลงานได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ ใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Start up และ 
SMEs จากมหาวทิยาลัยมหาสารคามร่วมกับกองสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ไปน าเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
- ปี 2562 ผลงาน “กีตาร์ไม้ไผ่ขด” ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ 
 

 

 
4. ผศ.ดร.สุรีวัลย์  สิทธิจันดำ 

ศิษย์เก่ำคณะเทคโนโลยี  ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต   
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : อำจำรย์ประจ ำ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ผลงำนดีเด่น : 
- บุคคลดีเด่น ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ม.มหิดล 
- บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ ม.ราชภัฎอุดรธานี “ด้าน
ผลงานตีพิมพ์” ประจ าปี 2558 
- บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ ม.ราชภัฎอุดรธานี “ด้าน
ผลงานตีพิมพ์” ประจ าปี 2557 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจ าปี 2557 ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เด่น  (Taguchi Prize for 
Excellent Ph.D. )  ป ร ะ จ า ปี  พ .ศ .  2557 ส ม า ค ม
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เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น 

 

 
5. รศ.ดร.อนุสรณ์  เชิดทอง 

ศิษย์เก่ำคณะเกษตรศำสตร์ ปรชัญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : อำจำรย์ประจ ำ คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ผลงำนดีเด่น : 
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์
เท ค โน โล ยี แ ล ะ วิ ท ย าศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ  ม อ บ โด ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 เมษายน 2562 
- รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดี เด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มอบโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน ชื่นชม
ยินดี ด้วยไมตรีจิตและขอบคุณ ประจ าปี 2560 
- ผู้ได้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 มอบโดยส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี 2558 
- ผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยอาจารย์รุ่น
ใหม่ ประจ าปี 2555 มอบโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  (สกว.) และส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดี เด่นที่มีผลงานวิจัยด้านสัตว
ศาสตร์  ประจ าปี  2556 มอบโดยคณ ะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 
15 วันที่ 27 มกราคม 2557 
- รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เค้ียว
เอ้ือง ประจ าปี 2556 มอบโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 12 มีนาคม 2556 
- รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี 
ประจ าปี 2555 มอบโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ระดับดี ประจ าปี 2554 
มอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2555 
- รางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อ 
“รางวัล ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย” ประจ าปี
การศึกษา 2554 วันที่ 23 มกราคม 2555 
- The Outstanding Presentation Award 14th AAAP 
Congress จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
การป ระชุ ม  The 14th Animal Science Congress of 
the Asain-Australasian Association of Animal 
Production Societies (AAAP)  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  23-26 
สิ งห า ค ม  2553 ณ  National Pingtung University of 
Science and Technology เมื อ ง  Pingtung ป ร ะ เท ศ
ไต้หวัน 
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 รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นด้ำนบริหำร 
 

 
1. ดร.นพ.ชำตรี  เจริญชีวะกุล 
ศิษย์เก่ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑติ 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วม ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 

 

ผลงำนดีเด่น : 
- พ.ศ. 2534 ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดีเด่น สาขาบริการสังคม 
- พ.ศ. 2540 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค า) 
- พ.ศ. 2541 คนดีศรีอ านาจเจริญ 
- พ.ศ. 2554 นวัตกรรมดีเด่นยอดเยี่ยม จากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) 
 

 

 
2. นำยจำรุวัฒน์ บุญเพิ่ม 

ศิษย์เก่ำวิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร  
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์ 
 

- เป็นบุคคลดีเด่น ผู้มีอุปการคุณเอ้ืออาทรห่วงใยผู้สูงอายุ
อย่างดียิ่ง จากสมาคมผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2550 
- เป็นบุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาสังคมดีเด่น จากสมาคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2546 
- เป็นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ด้านบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2549 จากสมาคมสื่อสารมวลชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ได้รับโล่รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2547 
- ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พ.ศ. 2543 
- ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พ.ศ.
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ผลงำนดีเด่น : 
- ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชา
แห่งชาติ พ.ศ. 2549 
- ได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร ประเภท
ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ พ.ศ. 2550 
- เป็นต้นแบบความดีด้านวัฒนธรรมประเพณี จากสมัชชา
คุณธรรมภาคอีสาน พ.ศ. 2550 
 

2549 
- ศิษย์ เก่ าดี เด่น  IMET มูลนิ ธิ เพื่ อสถาบันการศึกษา
วิชาการจัดการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
- รางวัลเสาอโศกผู้น าศีลธรรม ประจ าปี 2561 

 

 
3. ดร.เผดจ็  สุขเกษม 

ศิษย์เก่ำคณะศิลปกรรมศำสตร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำวัฒนธรรม ศิลปกรรมและกำรออกแบบ 
ต ำแหน่งปัจจบุัน : วัฒนธรรมจังหวัดหนองคำย 

 

ผลงำนดีเด่น :  
- ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  เมื่อ 1 ต.ค. 
2535 จ ากสถาบั ย วิ จั ยศิ ลป ะและวัฒ น ธรรม อีส าน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
- ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. 2561 ประเภทบริหารจัดการ จากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย 
- งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ ยว
กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ต.เวียงคุก 
อ.เมือง จ.หนองคาย 
- โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City 
of Tourism) 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรม: 
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดพระธาตุบุ 
ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 
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 รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นด้ำนบูรณำกำร 
 

 
1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม  

ศิษย์เก่ำคณะเทคโนโลยี (ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต   
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ) 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : อำจำรย์ประจ ำ คณะเทคโนโลยี  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ผลงำนดีเด่น :  
- การท าวิจัยแบบบูรณาการสหสาขา 
- การผลิตผักสมุนไพรปลอดภัย จังหวัดมหาสารคาม 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า 
OTOP เกษตรแปรรูป เขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- โครงการอนุ รักษณ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้า
โครงการในฝ่ายดูแลพัฒนาพื้นที่ป่าสามารถหนองขวาง  
ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
 

 

 
2. นำยทรงศักดิ์  ทองไทย  

ศิษย์เก่ำวิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร  
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  

ต ำแหน่งปัจจบุัน : ประธำนสภำอุตสำหกรรม 
จังหวัดขอนแก่น 
ผลงำนดีเด่น : 

ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อประโยชน์

5) ผลักดันและสนับสนุนโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (1 ใน 5 จังหวัดของประเทศ) โดยน าร่องที่ อ.น้ าพอง 
จ.ขอนแก่น ย่านอุตสาหกรรมหนาแน่น และเป็นต้นก าเนิด
ของล าน้ าพอง 
6) โครงการส ารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัด
ทางหลวง หมายเลข 2 

- ที่ กม. 311+709 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 230 
- ที่  กม. 48-311 ช่วงบริเวณนี้ไม่มีทางเลี้ยวซ้าย

ออกไปยังทางเลี่ยงเมือง (ทล.230) เพื่อเดินทางไปจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- ถนนโครงข่ายเชื่อมโยงท่าเรือบก อ.น้ าพอง 
- ทางเลี่ยงเมืองทิศเหนือ หมายเลข 2 – ห้วยหิน

ลาด หมายเลข 2 – อ.น้ าพอง หมายเลข2039 – อ.โนน
สะอาด หมายเลข 2232 

- ถนนมิตรภาพ (ปากทางเข่ือน) หมายเลข 2 –  
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ของจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
รวมถึงภาคอีสาน โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

1) โครงการท่าเรือบก (Dry Point) 
2) การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง 

จังหวัดขอนแก่น 
3) ศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานและอุตสาหกรรมการ

บิน 
4) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า บุ ค ล า ก ร ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Tailer 
made และ meister ตามแบบฉบับไทย – เยอรมัน และ
ร่วมผลักดันการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

อ.เขื่อนอุบลรัตน์ หมายเลข 2109 
- ถนน อ.น้ าพอง หมายเลข 2039 – อ.กระนวน 

หมายเลข 2039 – อ.ยางตลาด หมายเลข 12 เชื่อมเส้นทาง
ตัดใหม่ จ.กาฬสินธุ์ ไป จ.มุกดาหาร 

- ทางเลี่ยงเมืองตะวันตก หมายเลข 203 – อ.พระ
ยืน หมายเลข 2062 อ.มัญจาคีรี หมายเลข 229 –  
อ.แก้งคร้อ หมายเลข 201 
7) สนับสนุนให้มีโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน เพื่อความมั่นคง

ทางพลังงานของจังหวัดขอนแก่น ขนาด 830 MW. ที่

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ าพอง 

 

 
3. ดร.ณัฐพงศ์  ฉลำดแย้ม  

ศิษย์เก่ำคณะศึกษำศำสตร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

ต ำแหน่งปัจจบุัน : ศึกษำนิเทศก์ หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1 
ผลงำนดีเด่น : 

- รางวัล Supervisor Awards ศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์ 
ที่  1 ระดับภาค 10/ศูนย์นิ เทศการศึกษา เขต 10 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 
2559  
- รางวัล OBEC Awards เหรียญทองชนะเลิศล าดับที่ 1 
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับชาติ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 
2559  
- รางวัล  MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการดีเด่นสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พ ระ ม ห าก ษั ต ริ ย์  ป ระ จ าปี  2560 ข อ งส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2560 ของส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
- รางวัลศึกษานิ เทศก์ปฏิบัติงานดีเด่น ปี  2561 ของ
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- รางวัลหนึ่ งแสนครูดี  ด้านการนิ เทศ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2556 
- รางวัลผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวงการศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ระดับจังหวัด ปี 2556 
- ร า ง วั ล  OBEC Awards เห รี ย ญ ท อ ง  ล า ดั บ ที่  4 
ศึกษานิ เทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 

สมาคมศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- รางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ของคุรุ
สภา จังหวัดอุดรธานี 
- รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลต้นแบบ (บุคคล
ตัวอย่างแห่งชาติ) ปี 2563 ครุฑเงิน ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคมดีเด่น ของเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย 
 

 

กิจกรรมอื่น ๆ 
 

o สำขำวิชำร่วม บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยขอนแก่น 

จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยมี 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และรศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกก าลังกายและการกีฬา เป็นตัวแทนอาจารย์
สาขาวิชาร่วม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ 
ZOOM 
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o บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่นร่วมกับสโมสรนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จัดโครงกำรค่ำย
พัฒนำนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับทุนส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น 

ร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ
ค่ า ย พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับทุนส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. 
แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย กล่าว
รายงาน หลังจากนั้น ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน 
โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย เป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย
ให้ มี ค วาม เข้ มแข็ ง  ก่ อ ให้ เกิ ดความร่ วมมื อและการบู รณ าการระหว่ างนั กวิ จั ยและนั กศึ กษ าของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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o ขอแสดงควำมยินดีกับบุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัยท่ีได้ด ำรงต ำแหน่งในระดับช ำนำญกำร 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ กอง
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.วราภรณ์ 
ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบ
ดอกไม้แสดงความยินดีแก่ บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยที่ได้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ 1) นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ (ศรีวรกุล) ได้รับการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 2) นางสาวศิตธีรา สโมสร  ได้รับการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 3) นางศิรินธร สุวรรณทอง ได้รับการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ กองบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และรศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดี
แก่นางสาววรินภ์ธร นันตะเวชกูล ที่ได้รับการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่ม

ปฏิบัติงานเฉพาะ (เชี่ยวชาญเฉพาะ) ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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 เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดง
ความยินดีแก่นางสาวนวพร หนูเส็ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (เชี่ยวชาญเฉพาะ) ให้ด ารง

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
 

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ กองบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร 
พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากร
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  ที่ ได้ รั บ ก า รแ ต่ งตั้ งพ นั ก งาน
มหาวิทยาลั ย  ต าแหน่ งป ระเภทสนั บสนุ น  กลุ่ ม
ปฏิบัติงานเฉพาะ (เชี่ยวชาญเฉพาะ) ให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับช านาญการ ได้แก่ นางสาวธนิดา แพงศรี นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับช านาญการ นางพาณิภัค 
พระชัย นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ และนายอนุสรณ์ มั่นคง นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
 

o บัณฑิตวิทยำลัย จัดประชุมชี แจงเงื่อนไขกำรรับทุนและท ำสัญญำรับทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์
บัณฑิตศึกษำ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและท าสัญญารับทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยใน
สาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย คุณพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดของทุน เงื่อนไขการ
รับทุน ขั้นตอนต่าง ๆ และการท าสัญญารับทุนการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาได้รับทุนวิ จัยส าหรับ
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท 23 ทุน และปริญญาเอก 14 ทุน รวม 37 ทุน 
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o บัณฑิตวิทยำลัย จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผน
และงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งต้องมีการปรับงบประมาณให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ ห้อง
ประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
 

o ขอแสดงควำมยินดีกับ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยท่ีได้รับ
พระรำชทำนรำงวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลำกรต ำแหน่งวิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภท
บุคลากรต าแหน่งวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 13 
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ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองค า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง 
รางวัลศรีกัลปพฤกษ์และรางวัลกาลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พศ. 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น. 
ณ ห้องออคิดบอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมนราชาออคิด 
 
o บัณฑิตวิทยำลัย มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนแก่วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และนางดิลกรัตน์ 

โคตรสุมาตย์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แก่ 
อ.เลิศสุวัฒน์ โยมะบุตร หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและคณาอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   
 
o บัณฑิตวิทยำลัยจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ส ำหรับนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ 
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บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับนั กศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมระดับบัณฑิตศึกษาและเปิดการประชุม จากนั้น 
นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย แนะน ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรทราบ
และถือปฏิบัติ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ แจ้งรายชื่อ
กรรมการที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ จากนั้น อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการด้านการจัดบัณฑิตฯ 
แจ้งรายละเอียดที่ควรทราบและถือปฏิบัติ 
 

  
 
 

o บัณฑิตวิทยำลัยจัดกำรสัมมนำ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตล อดชีวิต” 
วัน อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมดุสิตา ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล 
กลกิจ ชั้น 5 ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา วิทยากรบรรยายพิเศษ 
โดย ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อ านวยการโครงการ
จั ด ตั้ ง วิ ท ย า ลั ย ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด ชี วิ ต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมิติใหม่เพ่ือการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย เมื่อส าเร็จหลักสูตรรับใบรับรองสมรรถนะ 
หรือสะสมหน่วยกิตเพ่ือรับปริญญาในอนาคต การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นช่องทางที่ท าให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้า
สู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุ ไม่ได้จ ากัดแค่การเรียนในระดับการศึกษาเพ่ือปริญญา แต่เป็นการเรียนเพ่ือมุ่งหวัง
ประโยชน์จากความรู้ที่ได้ น าไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือธุรกรรมของตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
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และพัฒนาหลักสูตรและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น ท ำบุญครบรอบเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ ครบรอบ 
42 ปี 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 
42 ปี  วันที่  30 พฤศจิกายน พ .ศ. 2563 เวลา 07.30  รศ .นพ .ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธ
มนต์ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร ร่วมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และถวายปัจจัย 
เครื่องไทยทาน ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การ
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ และในช่วงบ่ายผู้บริหาร บุคลากร
สักการะ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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o บัณฑิตวิทยำลัย จัดกำรประชุมประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำค
กำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 
3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
 

  
 

o บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น แนะแนวกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ในงำนปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และมีการบรรยายการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากนั ้น 
นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยแนะน าการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา นางพรนภา ศรีวรกุล หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน แนะน า
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หลักสูตร การสมัครออนไลน์ เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษา โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา และปิดท้าย
ด้วยการถามตอบและมอบรางวัล มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศกว่า 200 คน 

  
 

  

 
o บัณฑิตวิทยำลัยขอพรปีใหม่จำกท่ำนอธิกำรบดีและคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 

  
 

  
 
 

o แสดงควำมยินดี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร ์

คณะทันตแพทยศาสตร ์

   
 

 

  

 

 

ต้อนรับผู้มำเยี่ยมเยือนและศึกษำดูงำน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ดังนี้ 
o บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้กำรต้อนรับผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร จำก

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการ
ต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างาน
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และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณทิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร รวม 13 คน ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  และนายอภิเชษฐ์ บุญจวง 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะน าระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย และนางสาวจิตติมา ไกรศรีวัฒนะ นักวิเทศสัมพันธ์ 
แนะน าระบบรับสมัครนักศึกษานานาชาติ 

  
 

  
 

กำรประกันคุณภำพของบัณฑิตวิทยำลัย 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2563 
บัณฑิตวิทยาลัยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดคณะที่ปรึกษา EdPEx Coach ลงพ้ืนที่
ให้ค าปรึกษาต่อคณะ ในระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2564 โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม EdPEx 
Coaching ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ครั้ง จากทีมคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดัง
ตารางที ่41  และตารางท่ี 42  
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ตำรำงท่ี 41 ก าหนดการกิจกรรม EdPEx Coaching ปีการศึกษา 2563  
ครั งท่ี วัน/ เวลำ/สถำนที่ รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 

EdPEx Coaching ครั งท่ี 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.30-12.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom   

กิจกรรมการเข้าให้ค าปรึกษา ครั้งที่ 1 
- แจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรม EdPEx Coaching 
- รับฟังการน าเสนอบรบิทของคณะ (OP) 
ผลลัพธ์สาคญั(Result) ประเด็นการพัฒนา 
(แผนพัฒนาคุณภาพหรือ Storyboard ) ความ
ต้องการ,ความคาดหวังของคณะ 
- เพิ่มเติมจดุที่ควรพัฒนาโดยใช้รายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ และรูปแบบการ
สนับสนุนช่วยเหลือ 
- มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ 

EdPEx Coaching ครั งท่ี 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย 3 ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ และ
ระบบ Online ด้วยโปรแกรม ZOOM 

กิจกรรมการเข้าให้ค าปรึกษา ครั้งที่ 2  
- พบทีมบริหารคณะ  
- รับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงานของ
ผู้บริหารคณะ และปัญหาอุปสรรคในการดาเนิน
งาน  
- ติดตามการนาเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบตัิ 
(3หมวด)  
- ติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
- เพิ่มเติมจดุที่ควรพัฒนา (สอดคลอ้งกับ
รายงานผลการตรวจประเมิน และแผนพัฒนา
คุณภาพ) 
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ตำรำงท่ี 42 รายชื่อคณะที่ปรึกษา กิจกรรม EdPEx Coaching ปีการศึกษา 2563  

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ ต ำแหน่ง 

1 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาหลัก 

2 อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษารอง 

3 ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาร่วม 

4 ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ที่ปรึกษาร่วม 

5 อ.ดร.ปิยดา ดาวดึงส์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ปรึกษาร่วม 

6 น.ส.ศิริวารินทร์ วานมนตรี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ประสานงาน 

 
กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2563 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีแนว
ทางการตรวจประเมินเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบ Onsite การตรวจประเมินแบบปกติลงพ้ืนที่ 2) รูปแบบ 
Online การตรวจประเมินแบบไม่ลงพ้ืนที่ โดยหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยได้เลือกการตรวจประเมิน
เป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด 6 หลักสูตร และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2563 ในเดือนสิงหาคม – กันายายน 2564 จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา และระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 2) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 4) หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM) ก าหนดการพร้อมรายชื่อคณะกรรมการและสรุปผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดในตารางที่ 43 และตารางท่ี 44 
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ตำรำงท่ี 43 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
วัน/เวลำ ตรวจประเมิน ประธำนและกรรมกำร คณะ ต ำแหน่ง 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ และหลักสูตรปรัชญำดุษฎี สำขำวิชำชวีเวชศำสตร์ 
วันท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กรรมการประชุมสรุปผลการประเมิน และเชิญ
กรรมการบริหารหลักสตูรเข้ารับฟงัผลการประเมิน 
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง คณะทันตแพทยศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

ผศ.ดร.สมชาย สุรยิะไกร คณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ  
และหลักสูตรปรัชญำดุษฎี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 

- วันท่ี 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
กรรมการประชุมสรุปผลการประเมินออนไลน์ ผา่น
โปรแกรม ZOOM  
- วันท่ี 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เชิญ
กรรมการบริหารหลักสตูรเข้ารับฟงัผลการประเมิน 
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
อ.ดร.รักษวรรณ ดีโนนโพธิ ์ คณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรม 
วันท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. 
กรรมการประชุมสรุปผลการประเมินออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม ZOOM  

รศ.ดร.สรุชัย จันทร์จรสั คณะบริหารธรุกิจและ
การบัญชี 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจ
วัฒนานนท ์

คณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 

ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักโคตร คณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
ผศ.ดร.กุลศริิ เสนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการฝึก

ประสบการณ ์

หลักสูตรกำรจัดกำรกำรพัฒนำชนบท สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรพัฒนำชนบทมหำบัณฑิต (MRDM) 
วันท่ี 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
กรรมการประชุมสรุปผลการประเมินออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย คณะบริหารธรุกิจและ
การบัญชี 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์  คณะเทคนิคการแพทย ์ กรรมการ 

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กรรมการ 
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ตำรำงท่ี 44 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตร/สำขำวิชำ ผ่ำน ()ไม่ผ่ำน () คะแนน ระดับคุณภำพ 

ระดับปริญญำโท    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ 

 3.43 ด ี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

 3.55 ด ี

3. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM)  

 3.41 ด ี

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

 2.61 ปานกลาง 

ระดับปริญญำเอก    

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  3.57 ด ี

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา 

 3.76 ด ี

จ ำนวนหลกัสูตรทั งหมดที่คณะรับผิดชอบ 6 หลักสูตร 
 

 กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2563 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
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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 และวิจยั 
ผศ.ดร.กรชวัล  ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ 
 ฝ่ำยข้อมูล 
นางดลิกรัตน์   โคตรสุมาตย ์ นางพาณิภัค   พระชัย 
นางแววตา   วรรณค า นางสาววรนิภ์ธร   นันตะเวชกูล 
นางหอมหวล   นาถ้ 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 
นางเยาวลักษณ ์ แหล่งหล้า   
 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 : https://gs.kku.ac.th 
e-mail : graduate@kku.ac.th Facebook : www.facebook.com/graduateschoolkku 


