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ค ำน ำ 

 
รายงานประจ าปี 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ทั้งใน
ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการด าเนินกิจกรรมโครงการตามกรอบภารกิจที่ก าหนดโดย
สภามหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  2) การรักษา
มาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร 3) การตลาดและการรับเข้านักศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม และแผนยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 – 2561) ซึ่งแผนงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละด้านได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนงานของโครงการเหล่านี้ ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐาน
ของการจัดการศึกษาและงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิต
วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานทุกด้านให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 

ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญรูปภาพ ฌ 
บทน า 1 
 ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 3 
 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
 การบริหารองค์กร 6 
            คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2561 6 
            หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 7 
            คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 7 
            ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 9 
            บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 10 
            ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 12 
            ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และเป้าประสงค์ 12 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 13 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 14 
 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 16 
            โครงการอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 16 
            การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 22 
 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา 25 
            รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา 2561 26 
 การบริหารงบประมาณ 29 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 31 
 อาจารย์บัณฑิตศึกษา 48 
 การรับเข้าศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 50 
 การรับเข้าศึกษา 50 
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 54 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 56 



 

ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 58 
           ทุนการศึกษา 58 
           ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 61 
           ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามประเภทของทุน 62 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
67 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 70 
 การน าเสนอผลงานวิจัย 73 
 วิทยานิพนธ์ดีเด่น 82 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 88 
 การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 112 
 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 115 
 การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 116 
            ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 116 
            การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 117 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 118 
            หลักสูตรสาขาวิชารว่ม 118 
            การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 120 
            นักศึกษาสาขาวิชาร่วม 120 
            ผูส้ าเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 121 
 นักศึกษานานาชาติและการบริการ 123 
            จ านวนนักศึกษานานาชาติ 123 
            ผูส้ าเร็จการศึกษา 124 
            การบริการนักศึกษานานาชาติ 125 
            การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติ 127 
 การประชาสัมพันธ์และการตลาด 130 
            สื่อประชาสัมพันธ์ 130 
            กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 132 



 

จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
            โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น 135 
 เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 141 
 การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 148 
 สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 150 
 ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 153 
 กิจกรรมอ่ืนๆ 158 
 การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 173 
คณะผู้จัดท า 178 
  
 



 

ฉ 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 8 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 
ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการท างาน  อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 16 
ตารางท่ี 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
17 

ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา  
จ าแนกตามหน่วยงานที่จัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

21 

ตารางท่ี 6 ระดับคะแนนการประเมินผลงาน 24 
ตารางท่ี 7 รางวัลส าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 24 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  25 
ตารางท่ี 9 ก าหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะคณะกรรมการเครือข่าย 

การประสานงานสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
27 

ตารางท่ี 10 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ าแนกตามหมวดรายรับ – รายจ่าย 

29 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 30 
ตารางท่ี 12 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 30 
ตารางท่ี 13 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
32 

ตารางท่ี 14 จ านวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร 
แผนการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา 

33 

ตารางท่ี 15 จ านวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา 
และแผนการศึกษา 

34 

ตารางท่ี 16 จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2561 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 

49 

ตารางท่ี 17 สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 51 
ตารางท่ี 18 จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561  

จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
52 

ตารางท่ี 19 จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561  
จ าแนกตามคณะ 

53 

ตารางท่ี 20 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 55 



 

ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางท่ี 21 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  

ปีการศึกษา 2560 
57 

ตารางท่ี 22 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

58 

ตารางท่ี 23 จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุน ในปี 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
และประเภททุน 

62 

ตารางท่ี 24 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา 

62 

ตารางท่ี 25 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย  
ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 

63 

ตารางท่ี 26 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

64 

ตารางท่ี 27 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

67 

ตารางท่ี 28 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 70 
ตารางท่ี 29 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 71 
ตารางท่ี 30 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย 74 
ตารางท่ี 31 จ านวนรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 

จ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
75 

ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  คร้ังที่ 19 77 
ตารางท่ี 33 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2560 84 
ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กร

ระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
89 
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ควำมเป็นมำของบัณฑิตวิทยำลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในระดับคณะซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2521 เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพ่ิมอีก จ านวน 
3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า รวมเป็น
เปิดสอนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2524 จ านวน 7 สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 
ปี และในปี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้ถูกจัดเป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัย เพ่ือ
รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณบดีและรองคณบดี 3 คน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย สื่อสาร ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการด าเนินงาน 2. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) 
คณบดี 2) รองคณบดี 3 คน 3) ตัวแทนจากหัวหน้าสาขาวิชา 1 คน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 5) ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 3. คณะกรรมการประสานงาน
การปฏิบัติตามนโยบายด้วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
ต่าง ๆ 3) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา แล้ว
ถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ 4. คณะกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) 
อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3 คน (ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายการ
ต่างประเทศ) 3) ตัวแทนจากคณบดี 3 คน (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) มีหน้าที่ให้
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ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 5. คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
บัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิต
วิทยาลัย 3) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย 4) ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ ที่มี
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จากคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติยังคณะต่าง ๆ ในส่วนของการบริหารงานในส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติให้
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการโดยการจัดแบ่งหน่วยงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ โดยไม่มีการแบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานภายใต้ ส านักงานคณบดี แต่สามารถจัดแบ่งเป็นงานหรือกลุ่มงานตามยุทธศาสตร์ของภารกิจที่
หน่วยงานรับผิดชอบในช่วงเวลา นั้น ๆ ไม่เกิน 3 กลุ่มงาน โดยจัดท าเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยได้จัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจคือ กลุ่มภารกิจอ านวยการ และกลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ  
 เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักที่มอบหมายโดยสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที ่ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู ่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจ ัย 
มหาวิทยาลัยคุณภาพและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของตนเองในฐานะ
เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที ่ก าหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
ตลอดจนก ากับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

คณบดี 

คณะกรรมการทีป่รึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการประสานงานการปฏบิัตติาม
นโยบายด้านบณัฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนาคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย 

กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ กลุ่มภารกิจสารสนเทศ
และวิชาการ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรสาขาวชิาร่วม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
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กำรบริหำรองค์กร 
 
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปี 2561 
 

 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

ประธำนกรรมกำร 

 

 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 

กรรมกำร 

 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 

กรรมกำร 

 
ศ.ดร.วรำภรณ์ ภูตะลุน  

กรรมกำร 

 
ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ 

กรรมกำร 

 
รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จำรี 

กรรมกำร 

 
รศ.ดร.ชำญวิทย์ ลีลำยุวัฒน์ 

กรรมกำร 

 
ดร.ประสงค์  ต่อโชติ 

กรรมกำรและเลขำนกุำร 
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 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
1. วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

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

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
7. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพ่ือ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนบัณฑิตศึกษำ 
มีวาระ 4 ปี มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา 

แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ 
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ตำรำงท่ี 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 
 

ที ่ กรรมกำร ต ำแหน่ง 

1  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
3  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

5  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
7  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
8  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ กรรมการ 

10  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
11  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
12  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
13  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะเทคโนโลยี กรรมการ 
14  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

16  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะบรหิารธรุกิจและการบญัชี กรรมการ 
17  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 
18  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

19  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาวิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจดัการ กรรมการ 
20  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
21  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกตฯ์ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ 
22  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะบรหิารธรุกิจ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ 

23  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะสังคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ 
24  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาคณะศลิปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ 

25  ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาวิทยาลัยนานาชาต ิ กรรมการ 
26  รองคณบดฝี่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ บัณฑติวิทยาลัย กรรมการ 

27  รองคณบดฝี่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวจิัย บัณฑิตวิทยาลยั กรรมการ 
28  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลยั กรรมการ 
29  รองคณบดฝี่ายวิชาการ บณัฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
30  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑติวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
31  ผู้ประสานงานกลุม่สารสนเทศและวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ผู้บริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 
 

 

 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

คณบดี 

 

 
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร วำงแผน 

และพฒันำคุณภำพ 

 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย 

 
ศ.ดร.วรำภรณ์ ภูตะลุน 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 

 
ผศ.ดร.กรชวัล ชำยผำ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.ประสงค์  ต่อโชติ 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
ผู้ประสำนงำนกลุม่ภำรกจิอ ำนวยกำร 
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 บุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย 
กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

 

 
 
 
 
ดร.ประสงค์  ต่อโชต ิ
ผู้ประสำนงำนกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

   

 
นำงศิรินธร สุวรรณทอง 
นักวิชำกำรเงินและบญัช ี 

 
นำงสำววิไลพร นำมหงษำ 
นักวิชำกำรเงินและบญัช ี

 
นำงสำววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล 

นักวิชำกำรพัสด ุ

 
นำงแววตำ  วรรณค ำ 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป
ช ำนำญกำร 

 

   

 
นำงสำวธนิดำ รักษำเคน 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 
นำยจิรพัฒน์  จันทะไพร 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 
นำยไพศำล  แสงสุวรรณ 

พนักงำนทั่วไป 
 

   

 
นำงหนูแดง  ตำบ้ำนดู ่

พนักงำนธุรกำร 
 

 
นำยธีรพล  มะลิดำ 
พนักงำนสถำนที่ 

 

 
นำงสำวรุ่งนิภำ คนล  ำ 

คนงำน 
  

 
นำยวุฒิพงษ์  จันทรแ์ก้ว 

พนักงำนขับรถยนต ์

 

กำรเงิน พัสดุ บุคคล 

แผนและประกันคุณภำพ วิเครำะห์ข้อมูลและงำนอำคำร 
 

ผลิตเอกสำร 

สำรบรรณ 
 

แม่บำ้น พนักงำนขับรถยนต ์
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กลุ่มภำรกิจสำรสนเทศและวิชำกำร 

 

 
 
  
 

นำงดิลกรัตน์  โคตรสุมำตย ์
 นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
 ผู้ประสำนงำนกลุ่มภำรกิจสำรสนเทศและวิชำกำร 
 

   

 
นำงรัตติยำกร  วิมลศิริ 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  

 
นำงสำวปัทมำ สมพงษ์ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำยสุพัฒน์ พิบลูย ์
พนักงำนธุรกำร ส 4 

 
นำงพัชลี พวงคต 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำงสำวพรนภำ โยธำฤทธิ ์

นักวิชำกำรศึกษำ 
 

   

 
นำงหอมหวล นำถ  ำเพชร 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  

 
นำงสำวพนัชกร โชคลำ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำยอนสุรณ์ ม่ันคง 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำงพำณิภัค พระชัย 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำงเยำวลักษณ์ แหล่งหลำ้ 

นักวิชำกำรศึกษำ 
  

 
นำงสำวศิตธีรำ สโมสร 

นักวิเทศสัมพันธ ์

 
นำงสำวนวพร หนูเส็ง 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำงสำวนันทิยำ ศิลำชยั 

นักวิเทศสัมพันธ ์

 
นำงสำวจิตติมำ ไกรศรีวรรธนะ 

นักวิเทศสัมพันธ ์
 

 

 
นำยอภิเชษฐ ์ บญุจวง 

นักสำรสนเทศ 

  
นำงสำวนรมน  แจ่มอ้น 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 
นำงสำววรรณิศำ สีเรือง 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำงสำวศิริพร เบญจมำศ 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำยภำสพงษ์ ฉัตรดอน 

นักวิชำกำรศึกษำ 

 

วิทยำนิพนธ์และรปูเล่มวทิยำนิพนธ์ รับเขำ้และสโมสร

นักศึกษำ 

ทุนกำรศึกษำ

นักศึกษำ 

สำขำวชิำรว่ม 
เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ 

และวำรสำร 
อบรมและOne Stop 

Service 

กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์/นำนำชำต ิ

ICTและสำรสนเทศ 
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 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกจิ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยม 
ปณิธำน    เพ่ือก ากับมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
วิสัยทัศน์  บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการการศึกษาที่เป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
พันธกิจ  1) การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2) การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร  
3) การตลาดและการรับเข้านักศึกษา  
4) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  

เอกลักษณ์    การท างานแบบความร่วมมือและเชื่อมโยง (Collaboration and Connection) 
อัตลักษณ์    บัณฑิตพร้อมท างานบนพ้ืนฐานการวิจัย (Ready to Research) 
วัฒนธรรมองค์กร  ความร่วมมือ การบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 
ค่ำนิยม  1) การท างานเป็นทีม  

2) การให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ   
3) รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม  
4) พร้อมปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย และเป้ำประสงค์ 
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 

1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 
(World Class University)  

2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัย
ที่เข้มแข็ง 

3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
4) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ 
5) พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
6) การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
7) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 
  1) ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

2) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน 
3) สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและ

ต่างประเทศ 
4) สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า 
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5) มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

6) มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี 
7) มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561 มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้คือ 1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University) 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์
ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง 3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 
4) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ 5) พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้
ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 6) การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 7) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผลักดันให้ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และได้พัฒนาตามกรอบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ที่ได้ท าไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรอบตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น 
การบริหารและแนวทางในการผลักดันภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารทั้งสิ้น 71 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ 66 โครงการ (ร้อยละ 92.96) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตำรำงที่ 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศำสตร์ที ่ ยังไม่
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ผลรวม
ทั งหมด 

1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่นให้เป็น
มหาวิทยาลยัวิจัยระดับโลก (World Class University) 

1 1 5 7 

2. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวจิยัที่เข้มแข็ง 

- - 2 2 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา 1 1 15 17 

4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิด
จากการบูรณาการ 

- - 6 6 

5. พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสูค่วามเป็นนานาชาต ิ 1 - 7 8 

6. การตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก - - 13 13 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - - 18 18 

ผลรวมทั งหมด 3 2 66 71 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปี 2561 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

Graduate School, Khon Kaen University 

 



กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท างานอยู่ 3 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 32 คน จ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 21 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (เ งิน
รายได้) 4 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6 คน ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) ร้อยละ 65.63 รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 18.75 ของบุคลากรทั้งหมด ส าหรับวุฒิ
การศึกษาของบุคลากรจ าแนกเป็นปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 10 คน ปริญญาตรี 16 คน และต่ ากว่าปริญญา
ตรี 5 คน ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 31.25 
ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

  
ตำรำงที่ 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทการท างาน อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 
  
กำรจัดกลุ่มบุคลำกรตำม

สำยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร

(ร้อยละ) 
อำยุเฉลี่ย (ปี) วุฒิกำรศึกษำ (ร้อยละ) 

อำยุตัว รำชกำร ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   1.1 งบประมาณแผ่นดิน 
   1.2 เงินรายได ้

 
21 (65.63) 
4 (12.50) 

 
44.25 
38.58 

 
18.14 
14.56 

 
3 (9.38) 
0 (0.00) 

 
9 (28.13) 
3 (9.38) 

 
8 (25.00) 
1 (3.13) 

 
1 (3.13) 
0 (0.00) 

2. ลูกจ้างประจ า 1 (3.13) 45.1 18.08 0 (0.00) 1 (3.13) 0 (0.00) 0 (0.00) 

3. ลูกจ้างช่ัวคราว 6 (18.75) 35.38 6.05 2 (6.25) 3 (9.38) 1 (3.13) 0 (0.00) 

รวม 32 (100.00) 41.90 15.42 5 (15.63) 16(50.00) 10(31.25) 1 (3.13) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
  

 โครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำที่จัดโดยบัณฑิตวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก 
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 
90.63 สามารถจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดโครงการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 โครงการที่จัด
โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 57 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.63 และโครงการที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง จ านวน 5 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.63 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5  
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ตำรำงที่ 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
เร่ือง วันที ่ วิทยำกร จ ำนวน (คน) 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การให้บริการ
ที่เคาน์เตอร์ One Stop Service เกี่ยวกับการ
รับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา” 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า 18 

2. การอบรม เรื่อง “กระบวนการการขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากร  
ประเภทสนับสนุน” 

ครั้งท่ี 1 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 
2561  
ครั้งท่ี 2 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 
2561  
ครั้งท่ี 3 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 
2561  

คุณชัชวาล หนองนา และ 
คุณปณุณภา วีระพัฒนพรรณ 
จากกองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

20 

3. การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
iThesis , INTEGRATED THESIS & RESEARCH 
MANAGEMENT SYSTEM  

ระหว่างวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 
2561 

คุณอภิญญา แตงอ าไพ และ
คุณธนิตา ศริิมังคลา จาก
บริษัท Facgure Co., LTD. 
ซึ่งเป็นผู้เขียนโปรแกรม 
iThesis 

26 

4. ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิราชการบณัฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

29 

   
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรอบรมเร่ืองกระบวนกำรกำรขอก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงขึ นของบุคลำกร 
ประเภทสนับสนุน 
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กำรอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ iThesis , INTEGRATED 
THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM 

กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระบบและเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตวิทยำลัย 
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กลุ่มเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำและ
เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย 

กลุ่มคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประชุมจัดท าแผนปฏบิัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตำรำงท่ี 5  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา จ าแนกตามหน่วยงานที่จัด
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 4 8 25.0 
1. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 2 3   
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 6   
3. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1   

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 57 21 65.63 
1. กองการต่างประเทศ 1 1   
2. กองคลัง 7 5   
3. กองทรัพยากรบุคคล 8 6   
4. กองบริหารงานกลาง 1 1   
5. กองบริหารงานวิจัย 3 4   
6. กองสื่อสารองค์กร 3 1   
7. กองอาคารและสถานที่ 1 2   
8. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 6   
9. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5   
10. ส านักบริการวิชาการ 1 3   
11. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 3   
12. คณะแพทยศาสตร์ 1 1   
13. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 1   
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1   
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1   
16. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 3   
17. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6 1   

บัณฑิตวิทยำลัย 6 29 90.63 

รวมทั งหมด 66 29   
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่งงาน ซึ่งระบบการประเมินได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาระงานที่
เปลี่ยนแปลงทุกปี โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามระบบประเมินผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นมารับผิดชอบในการประเมินผลงานของบุคลากร คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่ในการ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมิน การด าเนินการได้แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 2  ช่วง คือ ระยะที่ 1 
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และระยะที่ 2  เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
จะให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงการวางแผนการพัฒนาผลการปฎิบัติงาน การ
บริหารจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท าแฟ้มสะสมงานโดยมีวิธีการด 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 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการด าเนินงาน 
iThesis ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้มอบหมายงาน และผู้รับมอบงาน และมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเองตามสัดส่วนที่บุคลากรก าหนดร่วมกัน 

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

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
4.1 รายงานการประเมินตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะให้

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

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

ก าหนดการจ้างหรือข้อก าหนดการปฏิบัติงาน 
2) การประเมินคุณภาพงาน (คะแนนเต็ม 30) 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) 
               โดย มีคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
และผู้ประสานงานกลุ่ม โดยประเมินจากเอกสารที่ผู้รับการประเมินรายงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมงานและ SAR  

5. วิธีการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินผลงานโดยก าหนดน้ าหนักคะแนนผลงาน (งาน
หลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเอง) โดยคะแนนแต่ละงานอยู่ในช่วงที่ก าหนด ในแต่ละงานจะต้องก าหนดคะแนน
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน การพิจารณาผลการประเมินฯจะน 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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ตำรำงท่ี 6  ระดับคะแนนการประเมินผลงาน 
 

เกณฑ์ คะแนน 

ดีเด่น 90-100 

ดีมาก 80-89.99 

ดี 70-79.99 

พอใช้ 60-69.99 

ไม่ผ่านการประเมิน ต่ ากว่า 60 

 
6.  ผลการประเมิน 

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

กลุ่ม ดีมำก ดีเด่น 

ช านาญการและผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 6,000 15,000 

ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวที่มีต าแหน่งเทียบเท่า
ปฏิบัติการ (ต าแหน่งที่บรรจุจากวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 

4,000 10,000 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
ที่บรรจุจากวุฒิที่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

2,000 5,000 
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ตำรำงท่ี 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเภท 1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 

ดีมำก ดีเด่น 

พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 15 5 

พนักงานเงินรายได้ 4 - 

ลูกจ้างประจ า - 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 5                                 - 

 7.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือให้บุคลากรที่ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วยัง
ขาดศักยภาพบางอย่างส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมหรือ
อาจจะส่งไปอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่มีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะที่
นักศึกษาสังกัด โดยรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษาตั้งแต่การรับเข้าจนสิ้นสุดกระบวนการส าเร็จ
การศึกษา จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 19 คณะ 1 วิทยาเขต คือวิทยาเขตหนองคาย (จ านวน 4 
คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์บูรณาการ) 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น และ 3 หน่วยงาน คือ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ท าหน้าที่ในการประสานงานและ
สนับสนุนด้านการลงทะเบียน ส านักหอสมุด และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนและให้บริการทางด้าน
การศึกษาค้นคว้างานด้านการเรียนการสอนการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หน่วยงานเหล่านี้มีปัญหาใน
ความไม่คล่องตัว และเกิดความล่าช้าในการประสานงานระหว่างคณะ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับโครงสร้างใน
การบริหารงานใหม่โดยกระจายความรับผิดชอบไปยังคณะต่าง ๆ ให้มีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของคณะนั้น ๆ จึงได้มีคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
เกิดข้ึน    
 หน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการร่างระเบียบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน หน้าที่อีกอย่างของ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ คือการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลที่บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นส าหรับเป็นศูนย์กลางใน
การน าข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษาไปใช้อ้างอิงได้ คือฐานข้อมูลสารสนเทศบัณฑิตศึกษา GSMIS ซึ่งประกอบไปด้วย 
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ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลทะเบียนอาจารย์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประสำนงำนของฝ่ำยสนับสนุนบัณฑิตศึกษำ ปี 2561 
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    เป็นประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นกรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และวิจัย  เป็นกรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ   เป็นกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 

 7. นางลุมพินี  แสนเมือง     เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์) 
8. นางอาภร  พลเยี่ยม        เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคโนโลยี)  
9. นางปารัชญ์ โคธิเสน        เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์)  
10. นางสาวพัฐชญาณ์ พิชิตวงศ์ชัย       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์)    
11. นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์)  

 12. นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ    เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
13. นางสาวแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์   เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์)  
14. นางสาวเนตรนภา  ตะลาด     เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 

15. นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์)  
16. นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์       เป็นกรรมการ ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์)  
17. นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)  
18. นางสาวชนิดา  ชาอินทร์       เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
19. นางธรธัญญา  ธารเลิศ       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 (ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตฯ) 
27. นางสาวสุภณิดา ศรีวิสุทธิชัย     เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตฯ)   
28. นางศิริวรรณ จิ๋วแหยม     เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วิทยาเขตฯ)  
29. นางวรรณวิภา ศักดิ์ดาเดช     เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์บรูณาการ วิทยาเขตฯ)  
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30. นางสาวพัชรินทร์ ศรีสุเลิศ     เป็นกรรมการ (ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ)  
31. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ    เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. นางสาวพิมนพัท  เลียบสวัสดิ์        เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
33. นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์    เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักหอสมุด)  
34. นายสุชาติ จุลรัตน์     เป็นกรรมการ (ผู้แทนส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
35. นางรัตติยากร  วิมลศิริ   เป็นกรรมการ 
36. นางหอมหวล  นาถ้ าเพชร   เป็นกรรมการ 
37. นางสาวศิตธีรา สโมสร   เป็นกรรมการ 
38. นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ  เป็นกรรมการ 
39. นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์   เป็นกรรมการ 
40. นางพัชลี  พวงคต    เป็นกรรมการ 
41. นายอภิเชษฐ์  บุญจวง   เป็นกรรมการ 
42. นาสุพัฒน์  พิบูลย์    เป็นกรรมการ 
43. นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
44. นางพาณิภัค  พระชัย    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 

ได้แก่ การอบรม สัมมนา การประชุมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ โดยหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพประชุม ดังรายละเอียดในตารางที ่9 
 
ตำรำงท่ี 9   ก าหนดการประชุม และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก คณะคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงาน

ของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ที ่ ครั งท่ี วัน/เดือน/ปี ประชุมเครือข่ำย/สัมมนำเชิงปฏบิัติกำร หมำยเหตุ 

1 1/61 วันพุธท่ี 24 มกราคม 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 10.00-12.00 น. 

2 2/61 วันท่ี 15-18 มีนาคม 2561 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.สงขลา และ จ.สตลู 

ปฏิบัติงานตามแผน 

3 3/61 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 2 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 13.30-16.30 น. 

4 4/61 วันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 13.30-16.30 น. 

5 5/61 วันพุธท่ี 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลยั 
อาคารพิมล กลกิจ 

เวลา 13.30-16.30 น. 
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ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา และ จ.สตูล 

28



กำรบริหำรงบประมำณ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
งบประมาณ แผ่นดิน  จ านวน  9,691,180.00 บาท  และงบประมาณ เงินรายได้  (รายรับจริง) จ านวน 
56,277,626.23 บาท รวมทั้งสิ้น 65,968,806.23 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 ถึงตารางที่ 12 และรูปที่ 2 
ถึงรูปที่ 3  
 
ตำรำงท่ี  10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก

ตามหมวดรายรับ-รายจ่าย 
งบประมำณแผ่นดิน 

หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงินที่ได้รับจดัสรร 

เงินเดือนพนักงาน 9,269,340 

ค่าจ้างประจ า 320,640 

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ                    101,200.00  

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง                               -    

เงินอุดหนุน                               -    

รวม               9,691,180.00  
 

งบประมำณเงินรำยได้ (รำยรับจริง) 
งำน/หมวดรำยรับ จ ำนวนเงิน 

1. รายได้จากการจัดการศึกษา 5,220,874.85 

2. รายได้จากการเรียนการสอน 181,200.00 

3. รายได้จากค่าปรับ 3,942.00 

4. รายได้จากบริการวชิาการ 367,100.00 

5. รายได้จากการบริจาค/สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 100,000.00 

6. รายได้อื่น 188,670.00 

7. รายได้ดอกเบี้ยรับและรายไดจ้ากการลงทนุ 392,666.38 

8. รายได้ระหว่างหน่วยงานรับโอนจากหน่วยงานอ่ืน 49,823,173.00 

รวม 56,277,626.23 
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รูปที่ 2 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
ตำรำงท่ี 11  เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณที่ใช้จ่ำยจริง คงเหลือ 

เงินเดือนพนักงาน 9,269,340.00 9,269,340.00 - 

ค่าจ้างประจ า 320,640.00 320,640.00 - 

ตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 101,200.00 101,192.50 7.50 

ค่าครุภณัฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 

เงินงบกลาง - - - 

รวม 9,691,180.00 9,691,172.50 7.50 

 

ตำรำงท่ี 12  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
หมวดรำยจ่ำย งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 9,589,980.00 - 9,589,980.00 

ค่าจ้างช่ัวคราวและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 2,453,990.50 2,453,990.50 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค 101,192.50 5,230,740.54 5,331,933.04 

ครุภณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 363,970.00 363,970.00 

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย - 1,286,241.53 1,286,241.53 

เงินอุดหนุน - 41,146,255.50 41,146,255.50 

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 1,278,958.00 1,278,958.00 

เงินสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  
(กองทุนรวม 5% และสาธารณูปโภค 5%) 

- 578,418.68 578,418.68 

รวม 9,691,172.50 52,338,574.75 62,029,747.25 

30



 

 
 

รูปที่ 3 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 
241 หลักสูตร หลักสูตรเหล่านี้จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและความก้าวหน้า
ในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์และงานวิจัย 
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน ซึ่งหลักสูตรสามารถจ าแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้   

1. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จ านวน 1 หลักสูตร 

2. หลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/หรือ
การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 137 หลักสูตร 

3. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จ านวน 17 หลักสูตร 
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4. หลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
วิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 86 หลักสูตร 

นอกจากนี้ยังจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ด ังรายละเอียดในตารางที ่ 13 และจ าแนกตามคณะดัง
รายละเอียดในตารางที่ 14 หลักสูตรเหล่านี้จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและ
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพของอาจารย์
และงานวิจัยตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา มีจ านวนทั้งหมด 
241 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 137 หลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 86 หลักสูตร และในปี 2561 มีหลักสูตร
นานาชาติ 37 หลักสูตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
 
ตำรำงท่ี 13 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 
 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 
ล ำดับ กลุ่มสำขำวิชำ ระดับของหลักสูตร รวมทั งสิ น 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั นสูง ป.เอก 

1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 54 - 40 93 

2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 53 17 27 98 

3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   - 30 - 19 49 

รวม 1 137 17 86 241 
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ตำรำงท่ี 14 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร แผนการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา  
ท่ี คณะ ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั นสูง ป.เอก กลุ่มสำขำวิชำ 

ประเภท
หลักสูตร 

รวม ประเภท
หลักสูตร 

รวม แผนกำรศึกษำ รวม
แผน 

ประเภท
หลักสูตร 

รวม ประเภท
หลักสูตร 

รวม แผนกำรศึกษำ รวม
แผน 

สุขภำพ 

เทคโน 

มนุษยฯ 
รวม 

ไทย ไทย inter ก1 ก2 ข ไทย ไทย inter 1.1 1.2 2.1 2.2 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ - 0 15 3 18 12 18 6 36 - 0 8 5 13 12 5 11 12 40 - 31 - 31 
2 คณะเกษตรศาสตร ์ - 0 10 3 13 12 13 2 27 - 0 8 3 11 11 8 9 7 35 - 24 - 24 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - 0 11 - 11 11 11 - 22 - 0 9 - 9 9 9 9 9 36 - 20 - 20 
4 คณะศึกษาศาสตร ์ - 0 7 - 7 - 7 1 8 - 0 7 - 7 1 - 7 2 10 - - 14 14 
5 คณะพยาบาลศาสตร ์ - 0 8 1 9 1 9 7 17 - 0 1 - 1 1 - 1 1 3 10 - - 10 
6 คณะแพทยศาสตร ์ - 0 11 3 14 7 14 1 22 14 14 9 3 12 12 1 12 12 37 40 - - 40 
7 คณะมนุษยศาสตรแ์ละฯ - 0 7 - 7 3 7 3 13 - 0 6 1 7 6 - 6 - 12 - - 14 14 
8 คณะเทคนิคการแพทย์ - 0 4 - 4 3 4 2 9 - 0 3 1 4 4 4 2 2 12 8 - - 8 
9 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ - 0 8 1 9 6 9 - 15 - 0 1 2 3 3 - 3 - 6 12 - - 12 
10 คณะทนัตแพทยศาสตร ์ - 0 3 1 4  4 - 4 2 2 1 - 1 1 1 1 1 4 7 - - 7 
11 คณะเภสัชศาสตร ์ - 0 8 - 8 6 8 4 18 1 1 2 - 2 2 1 2 2 7 11 - - 11 
12 คณะเทคโนโลยี - 0 3 2 5 5 5 2 12 - 0 3 - 3 3 3 3 3 12 - 8 - 8 
13 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 1 1 2 1 3 3 3 - 6 - 0 1 1 2 2 2 2 2 8 6 - - 6 
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 0 4 - 4 4 4 4 12 - 0 2 - 2 2 - 2 - 4 - 6 - 6 
15 คณะบริหารธรุกจิและการบัญช ี - 0 5 - 5 - 5 5 10 - 0 2 - 2  - 2 - 2 - - 7 7 
16 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ - 0 3 - 3 - 3 - 3 - 0 2 - 2 1 - 2 - 3 - - 5 5 
17 คณะเศรษฐศาสตร ์ - 0 1 - 1 - 1 1 2 - 0 - - 0 - - - - 0 - - 1 1 
18 บัณฑิตวิทยาลัย - 0 3 1 4 4 4 2 10 - 0 2 - 2 2 2 2 2 8 4 - 2 6 
19 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 0 1 - 1 - 1 1 2 - 0 - - 0 - - - - 0 - - 1 1 
20 วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ - 0 1 - 1 1 1 1 3 - 0 - 1 1 1 - 1 - 2 - - 2 2 
21 วิทยาลัยนานาชาต ิ - 0 - 1 1 - 1 - 1 - 0 - - 0 - - - - 0 - 1 - 1 
22 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ

วิศวกรรมศาสตร ์
- 0 - 2 2 - 2 2 4 - 0 - 2 2 2 1 2 2 7 - 4 - 4 

23 คณะบริหารธรุกจิ  - 0 1 - 1 1 1 1 3 - 0 - - 0 - - - - 0 - - 1 1 
24 คณะศิลปศาสตร์  - 0 1 - 1 - 1  1 - 0 - - 0 - - - - 0 - - 1 1 
25 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  - 0 1 - 1 1 1 1 3 - 0 - - 0 - - - - 0 - - 1 1 

รวม 1 1 118 18 136 80 136 46 262 17 17 67 19 86 75 37 79 57 248 98 93 49 241 
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะวิทยำศำสตร์ 

ปริญญำโท 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา เปิดสอน 1/2555 2555 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2561 2561 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส ์ เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต ์ เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2 ข     
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ เปิดสอน 2/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอน 2/2559 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีส าหรับคร ู เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2      
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต ์ เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววทิยา เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาส าหรับคร ู เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวทิยาศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (นานาชาติ) เปิดสอน 2/2555 2555 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2561 2561 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1   2.2 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส ์ เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์

(นานาชาติ) 
เปิดสอน 2/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1    
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะวิทยำศำสตร์ 

ปริญญำเอก 
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตรแ์ละนาโน เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต ์ เปิดสอน 1/2560 2559 ภาษาไทย ปกต ิ      2.1  2.2 
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม เปิดสอน 2/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) เปิดสอน 2/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (นานาชาติ) เปิดสอน 2/2555 2555 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
คณะเกษตรศำสตร์ 

ปริญญำโท 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร ์ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ (นานาชาติ) เปิดสอน 2/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกจิการเกษตร เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2 ข     
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่ (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประมง เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพฒันาที่

ย่ังยืน 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      
ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะเกษตรศำสตร์ 

ปริญญำเอก 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร ์ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1  1.2  
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1  1.2  
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเชิงระบบเพื่อการพฒันาที่

ย่ังยืน 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไร่ (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1   

10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การประมง เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1   

11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2558 2558 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ปริญญำโท 

1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

3 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครือ่งกล เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคม ี เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

5 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      

6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      

7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

9 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      

10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และโลจสิติกส ์

เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      

11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุและการผลิต เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ปริญญำเอก 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครือ่งกล เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคม ี เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

คณะศึกษำศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศกึษาและการให้
ค าปรึกษา 

เปิดสอน 2/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     

2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศกึษา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศกึษาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ     2.1  2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา เปิดสอน 2/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ     2.1   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ     2.1   
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวดัและประเมินผลการศกึษา เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ      2.1   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศกึษา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ     2.1  2.2 
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะศึกษำศำสตร์ 

ปริญญำเอก 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ      2.1   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1   

คณะพยำบำลศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ ่ เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     
2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครวั เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
3 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     
4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
5 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเดก็ เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     
7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     
8 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ ์ เปิดสอน 2/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     
9 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)  ชลอการ
รับ นศ. (ภาค 1/61) 

 ชลอการรับ 
นศ. 

1/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 

คณะแพทยศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวทิยาทางการแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมทีางการแพทย์และชีววทิยา

โมเลกุล 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะแพทยศำสตร์ 

ปริญญำโท 
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววทิยาทางการแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมทีางการแพทย์และชีววทิยา

โมเลกุล (นานาชาติ) 
เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวทิยาศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2 ข     
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีเทคนิค เปิดสอน 2/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวทิยา (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ   ก2      

ป.บัณฑิตชั นสูง 
1 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 
พยาธิวิทยากายวิภาค เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

2 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

โสต ศอ นาสกิวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

3 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

วิสัญญีวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

4 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

รังสีวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

5 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

เวชศาสตร์ครอบครัว เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

6 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

กุมารเวชศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

7 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

8 ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ศัลยศาสตร์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะแพทยศำสตร์ 

ป.บัณฑิตชั นสูง 
9 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 
เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

10 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

จิตเวชศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

11 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

จักษุวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

12 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

ออร์โธปิดกิส ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

13 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

อายุรศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

14 ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมทีางการแพทย์และชีววทิยา

โมเลกุล 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวทิยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวทิยา (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววทิยาทางการแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวทิยาทางการแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวทิยาศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมทีางการแพทย์และชีววทิยา

โมเลกุล (นานาชาติ) 
เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 

11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะมนุษยศำสตร์ฯ 

ปริญญำโท 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
2 สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร ์ เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา เปิดสอน 1/2555 2555 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ลุ่มน้ าโขงศึกษา เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2 ข     
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน เปิดสอน 2/2558 2558 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร ์ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ    1.1 2.1   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1    
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร ์ เปิดสอน 2/2555 2555 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ    1.1 2.1   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนาตะวันออก เปิดสอน 2/2556 2556 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ    1.1 2.1   
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) เปิดสอน 1/2557 2557 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1   
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ      2.1   

คณะเทคนิคกำรแพทย ์
ปริญญำโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบ าบัด เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินกิและการจัดการ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1  1.2  

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ (นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1  1.2  

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เปิดสอน  2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

ปริญญำโท 
1 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอ้ม เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
2 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิต ิ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
3 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต  เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
4 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์เพือ่สุขภาพ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
5 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
6 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
7 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      
8 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรนานาชาต ิ
 เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
ปริญญำเอก 

1 สาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต - เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1   
2 สาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(นานาชาติ) 
- เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและชวีสถิติ 
(นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1   

คณะทันตแพทยศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ) ปรับใหม่ 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ   ก2      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร ์ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมผู้สูงอายุ เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      

ป.บัณฑิตชั นสูง 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล

โลเฟเชียล 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมส าหรับเดก็ เปิดสอน  2561 ภาษาไทย ปกต ิ         
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะทันตแพทยศำสตร์ 

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชอ่งปาก   2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

คณะเภสัชศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินกิ เปิดสอน  2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
2 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร ์ เปิดสอน  2561 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     
3 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจดัการเภสัชกรรม เปิดสอน 1/2561 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการ

จัดการด้านสขุภาพ 
เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมแีละผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ปรับใหม่ 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมแผนไทย เปิดสอน 1/2557 2557 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      

ป.บัณฑิตชั นสูง 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เภสัชบ าบัด   2561 ภาษาไทย ปกต ิ         

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสชัภัณฑ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 

คณะเทคโนโลย ี
ปริญญำโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณ ี เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอน 2/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความปลอดภัยและการจัดการ

คุณภาพของอาหาร (นานาชาติ) 
เปิดสอน 2/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2 ข     

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
(นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2557 2557 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

 

43



ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะเทคโนโลย ี

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอน 2/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 
เทคโนโลยีธรณ ี เปิดสอน 1/2559 2557 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ป.บัณฑิต 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตว
แพทย์คลินกิ 

สัตว์เลี้ยง เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ         

ปริญญำโท 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย์สาธารณสขุ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์ 

(นานาชาติ) 
เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ    1.1 2.1 1.2 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์ 

(นานาชาติ) 
เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 การวางแผนภาคและเมอืง
มหาบัณฑิต 

 ปรับใหม่ 2554 2554 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     

2 สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

เทคโนโลยีอาคาร เปิดสอน  2561 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     

3 สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ เปิดสอน  2561 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     

4 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม เปิดสอน 1/2558 2558 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร ์ เปิดสอน  2561 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวางแผนภาคและเมอืง เปิดสอน 1/2557 2557 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1   

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญช ี
ปริญญำโท 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจดัการนวัตกรรมการ

ท่องเที่ยว ไมซ์ และบรกิาร 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     

3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจดัการโลจสิติกส ์ เปิดสอน 1/2557 2557 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2 ข     
4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2 ข     
5 บัญชีมหาบัณฑิต - เปิดสอน 1/2561 2561 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     

ปริญญำเอก 
1 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ     2.1   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจดัการนวัตกรรมการ

ท่องเที่ยว ไมซ์ และบรกิาร 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ     2.1   

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ปริญญำโท 

1 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ 

เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ  ก2      

2 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      
3 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ เปิดสอน 1/2558 2558 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการ

ออกแบบ 
เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ    1.1 2.1   

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ เปิดสอน 1/2556 2556 ภาษาไทย ปกต ิ      2.1   
คณะเศรษฐศำสตร์ 

ปริญญำโท 
1 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ เปิดสอน 1/2556 2555 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศกึษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
บัณฑิตวิทยำลัย 

ปริญญำโท 
1 การจดัการการพัฒนาชนบท

มหาบัณฑิต 
การจดัการการพัฒนาชนบท 
(นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2556 2555 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2 ข     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2      

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย
และการกีฬา 

เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2      

4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม 

เปิดสอน 1/2556 2555 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     

ปริญญำเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ์ เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย

และการกีฬา 
เปิดสอน 1/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ    1.1 2.1 1.2 2.2 

วิทยำลยับัณฑิตศึกษำฯ 
ปริญญำโท 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - เปิดสอน  2561 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ  ก2 ข     
วิทยำลยักำรปกครองท้องถิ่น 

ปริญญำโท 
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - เปิดสอน 1/2559 2559 ภาษาไทย  โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     

ปริญญำเอก 
1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
การบริหารกจิการสาธารณะ 
(นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2559 2559 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1   

วิทยำลยันำนำชำต ิ

ปริญญำโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การจดัการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2561 2561 นานาชาต ิ ปกต ิ   ก2      
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ตำรำงท่ี 15 จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ ประเภทหลักสูตร การจัดการศึกษา และแผนการศึกษา (ต่อ) 
ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ สถำนภำพ ก ำหนดกำร

เปิดสอน 
ปี พ.ศ. ประเภท

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

ปกต ิ โครงกำรพิเศษ โท เอก 
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์  

ปริญญำโท 
1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม 

อิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์ 
(นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพ
ประยุกต์ (นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ  ก1 ก2      

ปริญญำเอก    
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม 

อิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์ 
(นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2556 2556 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1 1.2 2.2 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพ
ประยุกต์ (นานาชาติ) 

เปิดสอน 1/2560 2560 นานาชาต ิ ปกต ิ     1.1 2.1  2.2 

คณะบริหำรธุรกิจ    
ปริญญำโท 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม 

เปิดสอน  2561 ภาษาไทย ปกต ิ โครงการพิเศษ ก1 ก2 ข     

คณะศิลปศำสตร์  
ปริญญำโท 

1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 

เปิดสอน 2/2560 2560 ภาษาไทย ปกต ิ   ก2      

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร  
ปริญญำโท 

1 นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร ์   2561 ภาษาไทย ปกต ิ  ก1 ก2 ข     
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อำจำรย์บัณฑิตศึกษำ 
 
 จากข้อมูลสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 1,956 คน และเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษา จ านวน 1,718 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.83 ของคณาจารย์ทั้งหมด ในจ านวนนี้สามารถจ าแนก
อาจารย์บัณฑิตศึกษาตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ ปริญญาเอก 1,062 คน เทียบเท่าปริญญาเอก 358 คน ปริญญาโท 288 คน 
และปริญญาตรี 10 คน คณาจารย์เหล่านี้มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีหน้าที่สอนและดูแลนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ดังรายละเอียดในรูป
ที่ 4 ถึง รูปที่ 5 และตารางท่ี 16 

  
รูปที ่4   จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

  
รูปที ่5   จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา
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ตำรำงท่ี 16  จ านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2561 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 
 

กลุ่มสำขำวิชำ/คณะ ป.ตร ี รวม 
  

ป.โท  รวม 
  

เทียบเท่ำ ป.เอก รวม 
  

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

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 2  - 3 63 27 10 100  -  -  -  -  - 68 3 80 36 187 290 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  -  - 1 14 7 3 24  -  -  -  -  - 20 2 27 14 63 88 
คณะศึกษาศาสตร์  -  -  -   7 9 4 20  -  -  -  -  - 20  - 19 11 50 70 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  -  -  -   12 4  - 16  -  -  -  -  - 10  - 15 5 30 46 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  - 2  - 2 6 5  - 11  -  -  -  -  - 6  - 6 3 15 28 
คณะบริหารธุรกิจ  -  -  -  - 13  -  - 13  -  -  -  -  - 5  - 4  - 9 22 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  -  -  -  - 11 1  - 12  -  -  -  -  - 2  - 5 2 9 21 
คณะเศรษฐศาสตร์  -  -  -  -  - 1 3 4  -  -  -  -  - 5 1 4 1 11 15 

กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  -  -  -  - 52 40 12 104  -  -  -  -  - 143 22 211 106 482 586 
คณะวิทยาศาสตร์  -  -  -  - 10 12 2 24  -  -  -  -  - 60 9 86 37 192 216 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  -  -  -  - 8 5 7 20  -  -  -  -  - 27 4 57 32 120 140 
คณะเกษตรศาสตร์  -  -  -  - 6 4 2 12  -  -  -  -  - 13 8 34 22 77 89 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  -  -  -  - 10 2   12  -  -  -  -  - 23  - 12 1 36 48 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  -  -  -  - 15 11   26  -  -  -  -  - 11  - 8 3 22 48 
คณะเทคโนโลยี  -  -  -  - 3 6 1 10  -  -  -  -  - 9 1 14 11 35 45 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ  - 4 3 7 22 41 21 84 140 27 91 100 358 73 22 152 146 393 842 
คณะแพทยศาสตร์  -  - 1 1 1 9 4 14 137 27 75 95 334 19 12 36 34 101 450 
คณะทันตแพทยศาสตร์  -  -  -  - 7 4 2 13 3   16 5 24 9 2 13 13 37 74 
คณะเภสัชศาสตร์  -  -  -  - 1 1 3 5  -  -  -  -  - 11 3 25 27 66 71 
คณะเทคนิคการแพทย์  -  -  -  - 1 6 3 10  -  -  -  -  - 12 2 19 25 58 68 
คณะพยาบาลศาสตร์  -  -  -  - 9 7 2 18  -  -  -  -  - 7 2 24 17 50 68 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  - 4 2 6  - 9 3 12  -  -  -  -  - 9  - 24 12 45 63 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  -  -  -  - 3 5 4 12  -  -  -  -  - 6 1 11 18 36 48 

รวมทั งหมด 1 6 3 10 137 108 43 288 140 27 91 100 358 284 47 443 288 1,062 1,718 
ข้อมูล ณ วันที ่12 พฤศจกิายน 2561 
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กำรรับเข้ำศึกษำ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 กำรรับเข้ำศึกษำ  
1. วิธีกำรรับเข้ำ  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการรับเข้า 3 วิธี คือ 

1.1  กำรรับเข้ำในระบบปกติ เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในภาคต้น และภาคปลาย ตามประกาศการรับ
สมัครสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งการรับเข้าโดยระบบปกตินี้ จะ
ด าเนินการโดยผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในระบบสมัครออนไลน์ พร้อมกับอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
ลงในระบบ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในเว็บไซด์ และต้องผ่านการสอบคัดเลือก/การคัดเลือกในวิชา
เฉพาะ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ผู้สอบผ่านหรือผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ  

1.2 กำรรับเข้ำกรณีพิเศษ  เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการตามประกาศการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ การรับเข้าวิธีนี้เปิดช่องไว้ส าหรับนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือโครงการความร่วมมือ ที่มีจ านวนเงินทุน
เพียงพอส าหรับการศึกษาและท าวิจัยตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณา
การรับเข้า และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ า
คณะ 

1.3 กำรรับเข้ำตลอดปี  เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการตามประกาศการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ เป็นการรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติมจาก
การรับในระบบปกติ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า พร้อมหนังสือตอบรับ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูต รที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา 
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาก าหนด และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

2. จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ การก าหนดจ านวนประกาศรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ท าเรื่องส ารวจจ านวนที่
ต้องการประกาศรับของแต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะ และได้จัดท าโปรแกรมการค านวณศักยภาพ สัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษาของแต่ละสาขา โดยศักยภาพของสาขาวิชาให้เป็นไปตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แล้วส่งไปยังคณะต่าง ๆ เพ่ือให้คณะได้ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาจ านวนรับในแต่ละภาค
การศึกษา 
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ตำรำงท่ี 17  สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนประกำศรับ จ ำนวนผู้สมัคร จ ำนวนรับจริง อัตรำกำรเข้ำศึกษำ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 10 0 0 1 : 0.00 

ปริญญาโท 2,831 1,257 903 1 : 0.32 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 157 191 158 1 : 1.01 

ปริญญาเอก 870 302 248 1 : 0.29 

รวม 3,868 1,750 1,309 1 : 0.34 
 

 
 

 
 

รูปที่ 6  จ านวนประกาศรับ จ านวนผู้สมัคร และจ านวนรับจริง  ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ตำรำงท่ี 18  จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

สำขำวิชำ 

ป.บัณฑิต ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก  
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1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 0 N/A N/A 1,236 314 280 0.25 0.23 0 0 0 N/A N/A 493 108 100 0.22 0.20 

2. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  10 0 0 0.00 0.00 798 421 268 0.53 0.34 157 191 158 1.22 1.01 217 91 78 0.42 0.36 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 0 N/A N/A 797 522 355 0.65 0.45 0 0 0 N/A N/A 160 103 70 0.64 0.44 

รวม 10 0 0 0.00 0.00 2,831 1,257 903 0.44 0.32 157 191 158 1.22 1.01 870 302 248 0.35 0.29 
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ตำรำงท่ี 19  จ านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 

คณะ 

ป.บัณฑิต ปริญญำโท ป.บัณฑิตชั นสูง ปริญญำเอก 
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1. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 515 116 108 0.23 0.21 0 0 0 N/A N/A 223 43 41 0.19 0.18 
2. คณะเกษตรศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 147 56 48 0.38 0.33 0 0 0 N/A N/A 64 15 14 0.23 0.22 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 443 114 99 0.26 0.22 0 0 0 N/A N/A 156 38 33 0.24 0.21 
4. คณะศึกษาศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 205 308 174 60.00 0.85 0 0 0 N/A N/A 59 47 33 0.80 0.56 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 88 108 63 1.23 0.72 0 0 0 N/A N/A 10 12 8 1.20 0.80 
6. คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 103 44 39 0.43 0.38 149 149 149 1.00 1.00 71 28 27 0.39 0.38 
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 45 32 26 0.71 0.58 0 0 0 N/A N/A 37 18 13 0.49 0.35 
8. คณะเทคนิคการแพทย์  0 0 0 N/A N/A 133 15 15 0.11 0.11 0 0 0 N/A N/A 44 10 8 0.23 0.18 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 N/A N/A 37 8 7 0.22 0.19 0 0 0 N/A N/A 26 4 4 0.15 0.15 
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 227 115 91 0.51 0.40 0 0 0 N/A N/A 30 27 23 0.90 0.77 
11. คณะทันตแพทยศาสตร์  0 0 0 N/A N/A 19 93 17 4.89 0.89 8 42 9 5.25 1.13 0 0 0 N/A N/A 
12. คณะเภสัชศาสตร ์ 0 0 0 N/A N/A 146 32 30 0.22 0.21 0 0 0 N/A N/A 16 6 4 0.38 0.25 
13. คณะเทคโนโลยี 0 0 0 N/A N/A 42 10 10 0.24 0.24 0 0 0 N/A N/A 17 5 5 0.29 0.29 
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 0 0 0.00 0.00 40 5 5 0.13 0.13 0 0 0 N/A N/A 20 4 4 0.20 0.20 
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 69 15 12 0.22 0.17 0 0 0 N/A N/A 23 5 5 0.22 0.22 
16. คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 0 0 0 N/A N/A 180 78 64 0.43 0.36 0 0 0 N/A N/A 25 14 5 0.56 0.20 
17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 N/A N/A 30 13 11 0.43 0.37 0 0 0 N/A N/A 19 24 19 1.26 1.00 
18. วิทยาลยัปกครองท้องถิ่น 0 0 0 N/A N/A 220 57 49 0.26 0.22 0 0 0 N/A N/A 20 0 0 0.00 0.00 
19. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 90 5 5 0.06 0.06 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
20. คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 20 3 3 0.15 0.15 0 0 0 N/A N/A 10 2 2 0.20 0.20 
21. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 7 10 8 1.43 1.14 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
22. คณะสังคมศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 N/A N/A 20 19 18 0.95 0.90 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 
23. วิทยาลยันานาชาต ิ 0 0 0 N/A N/A 5 1 1 0.20 0.20 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A N/A 

รวม 10 0 0 0.00 0.00 2,831 1,257 903 0.44 0.32 157 191 158 1.22 1.01 870 302 248 0.35 0.29 
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 นกัศึกษำบัณฑิตศึกษำ  
 ในปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5,869 คน และ ในจ านวนนี้
รวมถึงจ านวนนักศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการจะรับผิดชอบด าเนินการรับเข้าศึกษาและจัดการ
เรียนการสอนเอง แต่อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดการศึกษาและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดในรูปที่ 7 ถึง รูปที่ 8 และตารางที่ 20 
 

  
รูปที่ 7  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 

  
รูปที่ 8  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา
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ตำรำงท่ี 20 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 

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

กลุ่มมนุษย์ศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์ 7 966 881 1,854 - - 64 - 430 - 494 2,348 
คณะศึกษาศาสตร์ - 527 18 545 - - 4 - 163 - 167 712 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 173 4 181 - - 54 - 84 - 138 319 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ - 64   64 - - 5 - 137 - 142 206 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี - 41 68 109 - - - - 44 - 44 153 
คณะเศรษฐศาสตร์ - 20 35 55 - - - - - - - 55 
คณะบริหารธุรกิจ - 21 11 32 - - - - - - - 32 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ - 3 12 15 - - - - - - - 15 
บัณฑิตวิทยาลัย - 2 11 13 - - - - - - - 13 
คณะศิลปศาสตร์ - 10   10 - - - - - - - 10 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 3 80 102 185 - - 1 - 2 - 3 188 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ - 25 620 645 - - - - - - - 645 

กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 76 834 100 1,010 - - 412 11 162 79 664 1,674 
คณะวิทยาศาสตร์ 4 294 48 346 - - 180 - 78 47 305 651 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40 253 13 306 - - 173 7 3 3 186 492 
คณะเกษตรศาสตร์ 13 160 38 211 - - 38 - 52 27 117 328 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 77 1 85 - - 4 - 19 - 23 108 
คณะเทคโนโลยี 10 49 - 59 - - 12 4 10 2 28 87 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 - 3 - - 5 - - - 5 8 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สขุภำพ 79 948 20 1,047 300 300 214 18 208 60 500 1,847 
คณะแพทยศาสตร์ 1 113 5 119 290 290 59 - 53 34 146 555 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 265 - 273 - - 33 - 84 - 117 390 
คณะพยาบาลศาสตร์   255 4 259 - - 6 - 38 - 44 303 
คณะเภสัชศาสตร์ 37 122 4 163 - - 15 10 8 3 36 199 
คณะเทคนิคการแพทย์ 11 66 7 84 - - 54 6 1 3 64 148 
บัณฑิตวิทยาลัย 3 37 - 40 - - 26 1 20 18 65 105 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 74 - 76 10 10 1 1 2 1 5 91 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 16 - 33 - - 20 - 2 1 23 56 

รวมทั งหมด 162 2,748 1,001 3,911 300 300 690 29 800 139 1,658 5,869 
ข้อมูล ณ วันที ่7 กันยายน 2561

55



 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 

1,975 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก จ านวน 274 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน 135 คน ปริญญาโท จ านวน 
1,562 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 4 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 10 และตารางท่ี 21 

 
รูปที่ 9  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 
 

 
รูปที่ 10  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา
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ตำรำงท่ี 21 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2560 
 

คณะ 

ป.โท ป.เอก 

ป. 
บัณฑิต 

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. 
บัณฑิต 

ป.
ชั นสูง 

สุขภำพ เทคโนฯ มนุษยฯ ไทย นำนำชำต ิ อังกฤษ 

คณะเกษตรศาสตร ์ 2 45 20 8 9 2 1 0 0 67 20 0 0 0 87 0 82 5 0 87 
คณะทนัตแพทย์ 1 26 0 0 0 1 0 0 10 27 1 0 10 38 0 0 30 8 0 38 
คณะเทคนิคการแพทย์ 2 32 4 2 0 0 0 0 0 38 2 0 0 40 0 0 39 1 0 40 
คณะเทคโนโลยี 0 22 0 3 7 4 1 0 0 22 15 0 0 0 37 0 34 3 0 37 
คณะบริหารธรุกจิ  
(วิทยาเขตหนองคาย) 

0 2 15 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17 0 0 17 

คณะบริหารธรุกจิและการบัญช ี 0 13 37 0 9 0 0 0 0 50 9 0 0 0 0 59 59 0 0 59 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 47 26 1 15 0 0 0 0 73 16 0 0 89 0 0 84 5 0 89 
คณะแพทยศาสตร ์ 0 25 18 9 19 7 0 0 125 43 35 0 125 203 0 0 203 0 0 203 
คณะเภสัชศาสตร ์ 2 25 4 3 1 0 3 4 0 31 7 4 0 42 0 0 42 0 0 42 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

1 73 4 14 9 0 0 0 0 78 23 0 0 0 0 101 100 1 0 101 

คณะวิทยาศาสตร ์ 2 133 17 28 7 5 0 0 0 152 40 0 0 0 192 0 190 1 1 192 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ  
(วิทยาเขตหนองคาย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 4 81 6 22 0 0 0 0 0 91 22 0 0 0 113 0 113 0 0 113 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 0 17 0 0 15 0 0 0 0 17 15 0 0 0 0 32 32 0 0 32 
คณะศึกษาศาสตร ์ 0 163 6 0 22 0 0 0 0 169 22 0 0 0 0 191 191 0 0 191 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 0 7 15 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22 0 0 22 
คณะสถาปัตยกรรมฯ 0 22 4 0 2 0 0 0 0 26 2 0 0 0 28 0 28 0 0 28 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3 4 0 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 12 0 0 9 3 0 12 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3 148 13 5 17 0 0 0 0 164 22 0 0 186 0 0 151 32 3 186 
บัณฑิตวิทยาลัย 0 11 12 8 6 0 3 0 0 23 17 0 0 22 0 18 28 12 0 40 
วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ 1 40 46 0 1 0 0 0 0 87 1 0 0 0 0 88 87 1 0 88 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

0 4 354 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 358 358 0 0 358 
รวม 21 940 601 108 139 19 8 4 135 1,562 274 4 135 632 457 886 1,899 72 4 1,975 

ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2561
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กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของนักศึกษำ 
 

 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

 ทุนกำรศึกษำ  
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใน

รูปแบบต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการท าวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพในด้านการ
น าเสนอผลงานวิจัยและการลดภาระงานสอนของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และเป็นการสนั บสนุนเพ่ือเป็นการดึง
นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทุนการศึกษามีทั้งหมด 5 ประเภท ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 22 
 
ตำรำงท่ี  22   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุที่จัดสรร 
(บำท) 

1. ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 

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

 
พิจารณาทุนปลีะ 3 รอบ คือ  
รอบท่ี 1 : น าเสนอระหว่าง  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2561 
ยื่นใบสมัครภายใน 
วันท่ี 1 - 18 กันยายน 2560 
รอบท่ี 2 : น าเสนอระหว่าง 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง  
วันท่ี 31 พฤษภาคม  2561 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 1 - 11 มกราคม 2561 
รอบท่ี 3 : น าเสนอระหว่าง 
วันท่ี1 มิถุนายน 2561 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2561 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 1 - 14 พฤษภาคม 2561 

 
ปริญญาโท  
116 คน 
ปริญญาเอก  
48 คน 
รวม 164 คน 
 

 
ปริญญาโท    
1,1580,700 บาท 
ปริญญาเอก  
917,850 บาท 
รวมเป็น 
2,498,550บาท 
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ตำรำงท่ี  22   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุที่จัดสรร 
(บำท) 

1.1.โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนกำรประชุมเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ Grad Research ร่วมกับ 
ทคบร และ สคบท. 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในขณะที่ยื่นขอรับทนุ 
2) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมตัิเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว  
3) นักศึกษาต้องเป็นช่ือแรกในผลงาน และ
ปรากฏช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจา้ของผลงาน
ร่วมด้วย  
ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ดังนี ้
  1) ค่าลงทะเบียน  
  2) ค่าที่พัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดที่พักให้) 
  3) ค่าเดินทาง (เดินทางร่วมกัน)  
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ก าหนดระยะเวลาในการจดัการ
ประชุม ปีละ 4 ครั้ง  

 
ปริญญาโท   
23 คน 

 
รวมเป็น  
102,120 บาท 

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือศึกษำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ ์ 
2) เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัตเิค้าโครง
เรียบร้อยแล้ว 
3) มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาวิจัย จาก
สถาบันอุดมศึกษาในตา่งประเทศ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์  
4) บัณฑิตวิทยาลยั สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตาม
กลุ่มประเทศ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตาม
การพิจารณาของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินอัตรา (บาท) ต่อไปนี ้ 
วงเงินทุนท่ีจัดสรร ตามกลุม่ประเทศ 
1. ทวีปเอเชีย นอกจาก 2 และ 3 วงเงินไม่เกิน 
30,000 บาท 
2. อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท 

 
พิจารณาทุนปลีะ 2 รอบคือ  
รอบที่ 1 : ระยะเวลาท ากิจกรรม  
1 ตุลาคม 2560 ถึง  
วันท่ี 31 มกราคม 2561 
ยื่นใบสมัครภายใน 
วันที่ 1 - 14 กันยายน 2560 
รอบที่ 2 : ระยะเวลาท ากิจกรรม 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง  
วันที่ 31 พฤษภาคม  2561 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 1 - 15 มกราคม 2561 
รอบที่ 3 : ระยะเวลาท ากิจกรรม 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึง  
วันท่ี 30 กันยายน  2561 
ยื่นใบสมัครภายใน  
วันท่ี 1 - 14 พฤษภาคม 2561 

 
ปริญญาโท  
8 คน 
ปริญญาเอก  
11 คน 
รวม  19 คน 

 

 
ปริญญาโท 
465,000 บาท 
ปริญญาเอก  
660,000 บาท 
รวมเป็น 
1,125,000 บาท 
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ตำรำงท่ี  22   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุที่จัดสรร 
(บำท) 

3. จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
4. ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก 
วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท 
5. ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา แคนาดา วงเงิน
ไม่เกิน 70,000 บาท 
6. ประเทศอ่ืน ๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณา 

   

3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 

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

 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ภาคต้นและภาคปลาย  
 

 
ปริญญาโท   
81 คน 
ปริญญาเอก  
32 คน 
รวม 113 คน 
 

 
รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 
4,520,000บาท 
 

4. ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถรับนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถและศักยภำพสูงเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
และท ำวิจัยในสำขำท่ีอำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบปกติและแบบร่วมทุน 

เงื่อนไขการสมัคร 
1) คุณสมบตัิของอาจารย์บณัฑิตศกึษาที่มีสิทธิ์
ขอรับทุน  
2) คุณสมบตัิของนักศึกษาท่ีได้รับทุน  
  - กรณีของการเข้าศกึษาในระดบัปริญญาโท 
  - 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  

 
แบบปกต ิ
ปริญญาโท  
12 คน 
ปริญญาเอก  
12 คน 
รวม 24 คน 
 
แบบร่วมทุน
ปริญญาโท  
8 คน 
ปริญญาเอก  
10 คน 
รวม 18 คน 

 
แบบปกต ิ
ปริญญาโท 
3,600,000 บาท 
ปริญญาเอก  
7,200,000 บาท 
รวมเป็น 
10,800,000 บาท 
แบบร่วมทุน 
ปริญญาโท 
1,200,000 บาท 
ปริญญาเอก  
3,000,000 บาท 
รวมเป็น 4,200,000 บาท 
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ตำรำงท่ี  22   ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

เง่ือนไขที่ส ำคัญของทุน ระยะเวลำรับสมัคร จ ำนวนทุน จ ำนวนเงินทนุที่จัดสรร 
(บำท) 

5. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญำเอก (Post-Doctoral Training) 
เงื่อนไขการสมัคร 
1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์
1.2 มีผลการวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน           
Scopus หรือ ISI หรือได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสม่ าเสมอ ย้อนหลัง 5 
ปี ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับโครงการวิจัยส าหรับการฝึกอบรมหลัง
ปริญญาเอกนี้ 
1.3 มีแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมเฉพาะราย 
1.4 กรณี คุณ สมบั ติ ที่ ป รึกษาโค รงการวิจั ย 
(Mentor) ไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

1 กุมภาพันธ์  – 15 มีนาคม 2561 รวม 26 คน รวมเป็น 10,037,741 
บาท 

รวม 387 คน 33,283,411 บำท 

 
 ผลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

 
ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2561 จ าแนกตามทุน 5 ประเภท  ได้แก่ 

1) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.1) โครงการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Grad Research ร่วมกับ ทคบร
และ สคบท. 2) ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 3) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 
(TA) 4) ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษา
ในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบปกติและแบบร่วมทุน รวมทั้งสิ้น 387 ทุน เป็นจ านวน
เงินทุนทั้งสิ้น 33,283,411 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
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ตำรำงท่ี  23 จ านวนผู้ได้รับทุนการศึกษา และจ านวนเงินทุน ในปี 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 และประเภททุน 
ที ่ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนทุน (คน) รวมจ ำนวน

ทุน (คน) 
รวมจ ำนวน

เงินทุน (บำท) โท เอก 

1 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ 116 48 164 2,498,550 

1.1 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแหง่ชาติ Grad Research 
ร่วมกับ ทคบร และ สคบท. 

23 - 23 102,120 

2 ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ 
ต่างประเทศ 

8 11 19 1,125,000 

3 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน  81 32 113 4,520,000 

4 ทุนวิจัยส าหรบัคณาจารยบ์ัณฑติศกึษา เพื่อให้สามารถรับ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสตูร
และท าวิจัยในสาขาท่ีอาจารยม์ีความเช่ียวชาญ    

20 22 42 15,000,000 

5 ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปรญิญาเอก (Post-Doctoral Training) - 26 26 10,037,741 

รวมทั งสิ น 248 139 387 33,283,411 
 

 ผลกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำแนกตำมประเภทของทุน  
1. ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 

 

ตำรำงท่ี 24  จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา 

กลุ่มสำขำวิชำ 
ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก รวม

จ ำนวนทุน 
(คน) 

รวมจ ำนวน
เงินทุน 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 51 705,700 16 320,000 67 1,025,700 

ชาติ 15 54,500 1 5,000 16 59,500 

นานาชาติ 36 651,200 15 315,000 51 966,200 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 38 508,700 20 318,000 58 826,700 

ชาติ 3 12,000 - - 3 12,000 

นานาชาติ 35 496,700 20 318,000 55 814,700 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 27 366,300 12 279,850 39 646,150 

ชาติ 1 1,000 - - 1 1,000 

นานาชาติ 26 365,300 12 279,850 38 645,150 

รวม 116 1,580,700 48 917,850 164 2,498,550 
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รูปที่ 11 จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ 

 

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำเพ่ือศึกษำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ  
 
ตำรำงท่ี 25 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 
 

คณะ 

ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก รวม
จ ำนวนทุน 

(คน) 

รวมจ ำนวน
เงินทุน 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

เกษตรศาสตร ์ 2 130,000 - - 2 130,000 

เทคโนโลย ี 1 70,000 1 60,000 2 130,000 

วิทยาศาสตร ์ 1 35,000 3 160,000 4 195,000 

วิศวกรรมศาสตร ์ 2 120,000 4 240,000 6 360,000 

เทคนิคการแพทย ์ - - 1 60,000 1 60,000 

แพทยศาสตร ์ 1 60,000 2 140,000 3 200,000 
บริหารธุรกิจ  วิทยาเขตหนองคาย 1 50,000 - - 1 50,000 

รวม 8 465,000 11 660,000 19 1,125,000 
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3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
 

ตำรำงท่ี 26 จ านวนทุนและจ านวนเงินทุนสนับสนุนผู้ชว่ยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

กลุ่มสำขำวิชำ 

ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก รวม
จ ำนวนทุน 

(คน) 

รวมจ ำนวน
เงินทุน 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

จ ำนวนทุน 
(คน) 

จ ำนวนเงินทนุ 
(บำท) 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 30 1,200,000 10 400,000 40 1,600,000 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 880,000 14 560,000 36 1,440,000 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 29 1,160,000 8 320,000 37 1,480,000 

รวม 81 3,240,000 32 1,280,000 113 4,520,000 

 
 

  
 

รูปที่ 12  จ านวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ 
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4.  ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพื่อให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพ
สูงเข้ำศึกษำในหลักสูตรและท ำวิจัยในสำขำที่อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบปกติ  
 

  
รูปที่ 13  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ 

 

5.  ทุนวิจัยส ำหรับคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพสูง
เข้ำศึกษำในหลักสูตรและท ำวิจัยในสำขำที่อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ แบบร่วมทุน  
 

  
รูปที่ 14  ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วมทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ 
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6. ทุนฝึกอบรมนกัวิจัยหลังปริญญำเอก (Post-Doctoral Training) 
 

 
 

 
รูปที่ 15  ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะ 
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 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของนักศึกษำและคณำจำรย์ ระดับบัณฑิตศึกษำ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

บุคคลภายนอก มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบั ติงานและจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในลักษณะของ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ในเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะส่งเสริมความเข้าใจทักษะในด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยจัด
อบรม 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมภาคต้น ประมาณเดือน 
ตุลาคม – พฤศจิกายน และภาคปลาย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี การประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย
เงินทุน การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้โปรแกรม iThesis ทั้งหมด จ านวน 29 หลักสูตร มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ทั้งหมด 1,886 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 27 

 
ตำรำงท่ี 27 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
ที ่ ชื่อหลักสูตร วิทยำกร จ ำนวน 

ผู้เข้ำอบรม 
ระดับควำมพึงพอใจด้ำน

เนื อหำและประโยชน ์

1  การออกแบบวางแผนและการเขยีนเค้า
โครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
(คณะแพทยศาสตร์) 

 34 4.67 

2  การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) 

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั  
(คณะศึกษาศาสตร์) 

55 4.75 

3  การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม 
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ภรณี  ศิรโิชต ิ
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

49 4.42 

4  การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม 
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

รศ.ภรณี  ศิรโิชต ิ
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

32 4.82 

5  Strategies for Academic Reading  ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

46 4.38 

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

58 4.23 

7  การเลือกใช้สถิตเิพื่อการวิจัย  
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

39 4.45 

8  การเลือกใช้สถิตเิพื่อการวิจัย  
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

40 4.64 
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ตำรำงท่ี 27 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อหลักสูตร วิทยำกร จ ำนวน 

ผู้เข้ำอบรม 
ระดับควำมพึงพอใจด้ำน

เนื อหำและประโยชน ์

9  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) 

รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์  
(คณะวิทยาศาสตร์) 

63 4.70 

10  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows  (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) 

รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์  
(คณะวิทยาศาสตร์) 

58 4.52 

11  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม  LISREL 
และ M-Plus (หลักสูตรขึ้นพื้นฐาน) 

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

44 4.56 

12  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม  LISREL 
และ M-Plus  

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

48 4.56 

13  การวิเคราะห์ข้อมลูวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing 
Qualitative Data) 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์  ชามะรัตน ์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

54 4.58 

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

68 4.52 

15  องค์ประกอบรูปแบบวิทยานิพนธ ์ นางรัตติยากร วิมลศิร ิ 71 4.79 

16  การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ 
(Information Visualisation) 

ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

52 5.00 

17  การน าเสนอผลงานวิจยั : บรรยายและโปสเตอร์ 
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

รศ.ดร.รศนา วงศ์รตันชีวิน  
(คณะแพทยศาสตร์)   
 

36 4.59 

18  การเขียนบทความวิจยั และการขอรับการตีพิมพ์
ในวารสารวิจยั (ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
และทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 

รศ.ดร.สุชีลา  
เตชะวงศ์เสถียร 
(คณะเกษตรศาสตร์) 

50 4.81 

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

36 4.11 

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

38 4.76 

21  Listening and Note Taking ผศ.ดร.สุธดิา  โง่นค า 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

40 4.61 

22  จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ส าหรบั Biomedical 
Research 

ส านักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

100 4.40 

23  จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ส าหรบั Social 
Science and Behavioral Science Research 

ส านักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

72 4.40 
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ตำรำงท่ี 27 หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดอบรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อหลักสูตร วิทยำกร จ ำนวน 

ผู้เข้ำอบรม 
ระดับควำมพึงพอใจด้ำน

เนื อหำและประโยชน ์

24  จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ส าหรบั Social 
Science and Behavioral Science Research 

ส านักงานจริยธรรมในการวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

72 4.40 

25  จริยธรรมการวจิัยในสตัว์ทดลอง ส านักงานจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

68 4.41 

26  การใช้โปรแกรม ATLAS Ti  ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน ์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

44 4.66 

27  การสืบค้นและการจดอนสุิทธิบัตรและสิทธิบตัร นางจิราภรณ์  เหลืองไพลินทร ์
(ส านักงานบริหารจัดการทรัพยส์ิน
ทางปัญญา) 

83 4.39 

28  ประชุมชี้แจงการเบิกจา่ยเงินทุน สนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ ์

1. นางศิริธร  สุวรรณทอง 
2. นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

164 - 

29  การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้โปรแกรม 
iThesis 

1. คุณอภิญญา แตงอ าไพ 
2. คุณธนิตา ศิรมิังคลา 
(บริษัท Facgure Co., LTD. 
ผู้เขียนโปรแกรมไอทีสสิ) 

344 4.01 

รวมผู้เข้ำอบรมทั งสิ น (คน) 1,886 
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 กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเข้าใจถึงขั้นตอนการศึกษาและระบบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษา หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  2 ครั้ง ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  โดยในภาคต้นมีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  768 คน  และภาคปลาย จ านวน 119  คน รวม 887 คน 
 
ตำรำงที ่28  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
  
ที ่ รำยกำร วิทยำกร เอกสำรที่แจกในงำนปฐมนิเทศ 

1 ภาคต้น และ ภาคปลาย 
-  การบรรยายพิเศษ  เรื่อง 
"Graduate Studies in the Era of 
Disruptive  Technology"  

โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

- ก าหนดการปฐมนิเทศ 
- คู่มือนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา) 
- สมุดโนต้ 
- แผ่นพับข้อมูลทุนการศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ 
ประจ าปี 2561 

2 วีดิทัศน ์แนะน า บัณฑิตวิทยาลัย - - 

3 แนะน าการลงทะเบียน  คุณสมโภชน์  ถิ่นปรุ - Presentation ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

4 แนะน าการใช้บริการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ภาคต้น และภาคปลาย 
อ.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- แผ่นพับแนะน าส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 แนะน าการใช้บริการส านั กวิทย
บริการ 

- ภาคต้น และภาคปลาย 
นางสาวกิตติยา สุทธิประภา 

- แผ่นพับแนะน าส านักวิทยบริการ 
 

6 แนะน ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- ภาคต้น 
คุณชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล   
นายกสโมสรนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2560 
- ภาคปลาย 
นายธนกฤช โรจนชีวานนท์
นายกสโมสรนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2561 

- 

7 แนะน าการใช้ระบบ GSMIS คุณดลิกรัตน์  โคตรสุมาตย์ 
และคณุอภิเชษฐ์  บุญจวง 
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ตำรำงท่ี 29  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
 

กำรประเมินปฐมนิเทศ 
ผลกำรประเมินกระบวนกำร

กำรจัดปฐมนิเทศ 
ผลกำรประเมินเนื อหำ 

และประโยชน ์
หัวข้อประเมิน 

ที่ได้ค่ำเฉลี่ยสูงสุด 

ภาคต้น 2561 ระดับมาก (4.40)  ระดับมาก (4.46) สถานท่ีในการจัดปฐมนิเทศมีความ
เหมาะสม 

ภาคปลาย 2561 ระดับมาก (4.45) ระดับมาก (4.52)  สถานท่ีในการจัดปฐมนิเทศมีความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
  
 
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2561 
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การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2561 
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 การน าเสนอผลงานวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมส าคัญที่บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในด้านการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัยบัณฑิตศึกษา เพราะงานวิจัยนี้จะได้รับการยอมรับให้น าเสนอ หรือตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุมสัมมนา ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกรรมการอ่านบทความ (Peer Review) การจัดการ
ประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade Research) บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการใน 2 
ลักษณะ คือ 1) การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade 
Research) ร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร) 2) การจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
1.  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) และ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สคบท.) 

การจัดประชุม เสนอผลงานวิจั ยระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ  ( National Graduate Research 
Conference) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 จากการริเริ่มของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) เพ่ือพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการ
ประชุมปีละ 1 ครั้ง และภายหลังเพ่ิมขึ้นเป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 
ทคบร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งสลับกันจัดกับสถาบันของสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศกึษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ซึ่งจัดปีละ 2 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง  

บัณฑิตวิทยาลัย มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการ
สนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มี
โอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นทางวิชาการจากคณาจารย์
และนักวิชาการ ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 30  
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ตารางท่ี 30 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย 
 
ที ่ ชื่อการประชุม สถานทีจ่ัดนิทรรศการ วันที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 การประชุมเสนอผลงานวิจัย  

ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่44 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 19-20 ต.ค. 2560 8 คน 

2 การประชุมเสนอผลงานวิจัย  
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่45 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

2-3 ธ.ค. 2560 8 คน 

3 การประชุมเสนอผลงานวิจัย  
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่46 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 17-18 พ.ค. 61 7 คน 

 
2.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 

(The 19th National Graduate Research Conference) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา     

เป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมากว่า 18 ปี แล้ว ส าหรับการจัดประชุมวิชาการในปีนี้ เป็นการจัดระดับชาติ 
ในวันศุกร์ที่  9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์  สารสิน  โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 334 คน มีผู้สมัครเสนอผลงาน
จ านวน 165 เรื่อง จาก 23 สถาบันทั่วประเทศ โดยผ่านเกณฑ์ให้มาน าเสนอ จ านวน 125 เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยได้
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาประเมินคุณภาพก่อนน าเสนอ รวม 156 ท่าน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จ านวน 73 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในอีกจ านวน  83 ท่าน ครอบคลุมใน 4 กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน าเสนอในวันเสนอผลงานคือวันที่  9  มีนาคม  
2561 รวมทั้งสิ้น 125 เรื่อง แยกเป็นการน าเสนอแบบบรรยาย 57 เรื่อง โปสเตอร์ 68 เรื่อง โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิด 
โดย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถึงความเป็นมาและความส าคัญของการจัดงานนี้  
ตลอดจนข้อมูลส าคัญต่างๆภายในงานนี้ และได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  มอบรางวัลต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี มอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และการบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “บัณฑิตศึกษา : สง่าสมเป็นพลโลก” โดยคุณพรทิพย์  กาญจนนิยต  ที่ปรึกษาอาวุโส 
ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา ดังรายละเอียดในตารางที่ 31 และ ตารางที่ 32  
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ตารางท่ี 31 จ านวนรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 จ าแนกตามมหาวิทยาลัย 
 

สถาบัน สาขาวชิา กลุ่มสาขา 
ประเภท ระดับรางวัล 

รวม 
บรรยาย โปสเตอร ์ ดีเด่น ด ี ชมเชย 

ระดับปริญญาเอก  

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การจัดการงานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 - - 1 - 1 

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ - 1 - - 1 1 

ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - 1 - - 

11 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - 
 

- 1 

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์กายภาพ - 1 1 - - 

สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 - - 1 - 

ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 - 1 - - 

ทันตกรรมส าหรับเด็ก วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 - 1 - - 

ทันตกรรมส าหรับเด็ก วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1 1 - - 

จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1 1 - - 

สังคมวิทยา มนุษยศาสตร์ฯ 1 - - 1 - 

การวางแผนภาคและเมือง มนุษยศาสตร์ฯ - 1 1 - - 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มนุษยศาสตร์ฯ - 1 - 1 - 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
  

เคมี วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - 1 - - 

3 
เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์กายภาพ - 1 1 - - 

ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชวีภาพ - 1 1 - - 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
  

รังสีประยุกต์และไอโซโทป วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - 1 - - 

3 เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 1 - - 1 - 

รังสีประยุกต์และไอโซโทป วิทยาศาสตร์ชวีภาพ - 1 - 1 - 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  

สถิติประยุกต ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - - 1 - 
2 

สถิติประยุกต ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - 1 - - 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 - 1 - - 1 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

มนุษยศาสตร์ฯ 1 - 1 - - 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวชศาสตร์กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1 1 - - 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ชวีภาพ - 1 - 1 - 1 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ - 1 - - 1 1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มนุษยศาสตร์ฯ - 1 1 - - 1 

รวม 14 13 16 8 3 27 

75



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 19 
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 
 

ที ่ ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/ สถาบัน ประเภทรางวัล 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก  
1 นายจัดพล ภัยแคล้ว 

 
ความเสีย่งด้านความปลอดภัย
ในการท างานกรณีศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรม ABC  
ในจังหวัดนครราชสมีา 

สาขาวิชาการจดัการงาน
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาเอก  
2 นายธนเสฏฐ์ ข าจินดา 

 
การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
ประชารัฐ กรณีศึกษาอ าเภอ
ค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ์

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รางวัลระดับชมเชย 
ประเภทโปสเตอร ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท  
3 นายณัฐวัฒน์ สุพร 

 
การจ าแนกลักษณะเฉพาะ
ของกึ่งริงอันดับปรกติโดย
รูปแบบทั่วไปของไอดลีอันดับ 

สาขาวิชาคณติศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทบรรยาย 

4 นางสาววิลาสินี เลิศฤทธิพงศ ์ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามัน
และไขมันโดยใช้กระดูกวัวเผา
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

สาขาวิชาเคม ี
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทบรรยาย 

5 นางสาวดลฤดี โตเย็น 
 

กระบวนการขึ้นรูป สมบตัิ
เชิงกล และสมบัติการก าบัง
อนุภาคนิวตรอน ของวัสดเุชิง
ประกอบUHMWPE/Sm2O3 

สาขาวิชารังสีประยุกต ์
และไอโซโทป 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทบรรยาย 

6 นายดุสติ ชัยประสิทธิกุล 
 

ช่ือบทความ การเปรียบเทียบ
วิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของการแจก
แจงไวบูลเมื่อข้อมูลถูกตรวจ
ตัดแบบสุม่ 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทบรรยาย 

7 นายวิทยา อาวุธเพชร 
 

การประเมินค่าดัชนีความ
วิกฤตด้านน้ าของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/ สถาบัน ประเภทรางวัล 

8 นายประพันธ์ กล่อมพร 
 

การก าหนดเมทริกซ์
สหสมัพันธ์แรกเริ่มใน
อัลกอริทึมนอร์ทาโดยวิธีการ
จ าลอง 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 

9 นางสาวกิตติมา สนิทชน 
 
 

ตัวแบบจัดการโลจิสติกส์
ภายในโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย 
เทคโนโล RFID และเว็บ
เซอร์วิส : กรณีศึกษาโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รางวัลระดับชมเชย 
ประเภทบรรยาย 

10 นายกานต์พงศ์ ดวงพัสตรา 
 

การประเมินผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อปริมาณน้ าท่า ในลุ่มน้ าแม่
แจ่ม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์

11 นายศรราม โอทาตะวงศ์ 
 

การปรับปรุงสมบตัิทางไดอิ
เล็กตริกของวัสดุเซรามิก 
CaCu3Ti4O12 และการท า
คอมโพสิต กับวสัดุเซรามิก 
กลุ่ม TiO2 

สาขาวิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ระดับปริญญาโท  

12 นางสาวปรียารัตน ์
ปล่องนิราส 
 

ผลของนาโนไฮดรอกซีอะพา
ไทต์เจลในการคืนแร่ธาตสุู่
เคลือบฟันและเคลือบรากฟัน
บริเวณพื้นผิวของขอบวัสดุ
ชนิดเซรามิกประเภทแคด/
แคม 

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทบรรยาย 

13 นางสาวฉัตรว ีตั้งพัฒนาศิริ 
 

ผลของเรซินความหนืดต่ าชนิด
แทรกซึมร่วมกับสารผนึกหลุมร่อง
ฟันต่อค่าความแข็งผิวเคลือบฟัน
เมื่อสัมผัสในน้ าคลอรีนการศึกษา
ในห้องปฏิบัติการ 

สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดีเด่น 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/ สถาบัน ประเภทรางวัล 
14 นางสาวอภิญญา ภูดรม่วง 

 
สภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการ
ตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์
ไทโรซเินสในเชื้อมาลาสซี
เซียสปีชีส ์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์

15 นายปณวัตร์ ชาวโยธา 
 

การศึกษาลักษณะพื้นผิวของ
รอยโรคฟันผุหยดุยั้งที่เนื้อฟัน
น้ านมภายหลังการทาซลิเวอร์
ไดเอมีนฟลูออไรด์ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับ
เด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์

16 นางสาวอาทิตา ก่อการรวด 
 

ผลของชนิดของจักรยานใน
การฝึกออกก าลังกายต่อ
ความรูส้ึกกดเจ็บขั้นต่ าบรเิวณ
บ่าส่วนบนในพนักงาน
ออฟฟิศเพศหญิงท่ีมีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ
พังผืด 

สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท  
17 นายณัฐวุฒิ กกรัมย ์

 
การสลายคอร์ปสั ลเูทียมและ
ความเข้มข้นของฮอรโ์มนเอ
สตราไดออลในช่วงก่อนการ
ตกไข่ในโคนมสาว และ
โคบราหม์ัน x พื้นเมืองที่ได้รับ
การผสมเทียมแบบ
ก าหนดเวลา 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 

18 นางสาวธนาภา สุขแสงรัตน ์
 

การวิเคราะห์เชิงชีวสารสน
เทศ และ ศึกษาการท างาน
ของ microRNA ที่ควบคุม
การแสดงออกของยีน Fatty 
Acid Synthase 

สาขาวิชาชีวเคมี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/ สถาบัน ประเภทรางวัล 

19 นางสาวนัฐชา แก้วกระจ่าง 
 

สายสมัพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ของแมลงวันขายาวสกุล 
Phacaspis และสกลุใกล้ชิดที่
พบในคาบสมุทรไทย, บรไูน
และสิงคโปร ์

สาขาวิชาสัตววิทยา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

รางวัลระดับดี 
ประเภทโปสเตอร ์

20 นางสาววรรณวิภา นามสุวรรณ การสังเคราะห์อนภุาคทอง
ขนาดนาโนเมตร เพื่อตรวจวัด
ระดับครีอะตินีน 

สาขาวิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รางวัลระดับดี 
ประเภทโปสเตอร ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาโท 

21 นางสาวสุดารัตน์ ศรีอุบล 
 

บทบาททางเศรษฐกิจข้าม
พรมแดนของผู้ค้าลาวราย
ย่อยภายใต้การพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 

22 นางสาวณัฐนพิน สวสัดิ์
พาณิชย ์

ปัจจัยที่มีผลต่อผลติภาพการ
ผลิตรวมในภาคบริการของ
ประเทศไทย 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 

23 นางสาวโสภิดา นนศรีภักด ี
 

ผลของโปรแกรมการพัฒนา
ความสุขในการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
รัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี 

สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

รางวัลระดับดี 
ประเภทบรรยาย 

24 นายอรรถพล มหาราช 
 

วิธีการประเมินค่าความเป็น
สถานท่ีภายในเขตคูเมืองและ
พื้นที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา คู
เมืองร้อยเอ็ด 

สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์

25 นายเมตต์ อุ่นเรือน 
 

ผลตอบแทนหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
โดยใช้ทฤษฎีมูลคา่สดุขีดโดย
อาศัยการตดัสินใจโดยทฤษฎี
ความน่าเชื่อถือ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

รางวัลระดับดเีด่น 
ประเภทโปสเตอร ์
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ตารางท่ี 32 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศกึษา ชื่อบทความ สาขาวิชา/ สถาบัน ประเภทรางวัล 

26 นายปกาสิต ฤกษ์เมือง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ าบาดาลของ
เกษตรกรในโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัย
แล้ง (รูปแบบ:100 ไร่)  
จังหวัดขอนแก่น  
และจังหวัดมหาสารคาม 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รางวัลระดับดี 
ประเภทโปสเตอร ์

27 นางสาวรุ่งทิวาห์ ศรีบุรมย ์
 
 

ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่บ่งช้ี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารละลายที่มตี่อความ
เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีน
ขามแก่นนคร จังหวัด
ขอนแก่น 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

รางวัลระดับชมเชย 
ประเภทโปสเตอร ์
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จากการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 9  มีนาคม 2561 

ณ อาคารพจน์ สารสิน บัณฑิตวิทยาลัยได้แจกแบบสอบถามประเมินการจัดงานดังกล่าว มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 93 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 59.14 ระดับการศึกษาระดับปริญญา
โท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 76.34  และผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน พบว่า (1) ด้านการบรรยาย
พิเศษโดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 (2) ด้านการด าเนินการจัดการประชุม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 (3) ด้านการน าเสนอผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 

 วิทยานิพนธ์ดีเด่น 
1. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

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

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

รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจ าปี  2559 ได้แก่ 
การวัดแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini  
ในตัวอย่างปัสสาวะและการประยุกต์ใช้เพื่อวินิจฉัยโรค 
Opisthorchiasis และความสัมพันธ์กับโรคในระบบทางเดินน ้าดี 
วิทยานิพนธ์ของ :  นางสาวชนิกา วรสิษฐ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร 
 

 
 

 
 
 

2. การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี   
การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น  เป็นโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างสรรค์คุณภาพวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ยังเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรและสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย ขั้นตอนของการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น คือ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งคณะด าเนินการคัดเลือกและส่ง
วิทยานิพนธ์มายังบัณฑิตวิทยาลัย จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอกและโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
วิทยานิพนธ์ดีเด่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงานและตัดสินผล  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตาม
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มสาขาวิชา พร้อมกับแบบประเมินเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมิน คณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสินผลประชุมพิจารณาเพ่ือตัดสินและประกาศผล จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยส่งวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเพ่ือเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปีต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ 
(วช.) และจัดท ารวมบทคัดย่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี  ส่งเผยแพร่ไปยังหลักสูตร/สาขาวิชา 
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ   

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี  2560  ซึ่งมีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินได้รับรางวัลดีเด่นและดี  รวมทั้งสิ้น 23 
รางวัล ระดับดีเด่น 8 รางวัล ระดับดี 15 รางวัล ดังรายละเอียดในตารางที่ 33  
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ตารางท่ี 33 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2560 
 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก  
ดีเด่น ดร. สันติ คูณทรัพย์   ผลของอนุภาคนาโนซิลิกา

กราฟต์ด้วยพอลิ(2- ไฮดรอกซี
เอทิลเมทาคริเลต) ต่อ
ประสิทธิภาพการเลือกผ่านน้ า
ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์นา
โนคอมโพสิทเมมเบรน 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร. สิทธิพงษ์ อ านวย
พานิชย์, ผศ.ดร. ศภุกร  
รักใหม ่

ดีเด่น ดร. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์   การเสริมไอโอดีนและ
วิเคราะห์ทองแดงในตัวอย่าง
อาหารด้วยการใช้วัสดุชีวภาพ
ไคโตซาน 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร. ศักดิ์สิทธ์ิ   
จันทร์ไทย  

ด ี ดร. เกษรินทร์ งามดี   การสร้างเซนเซอร์ทางเคมี
จากสมบตัิเชิงแสงพิเศษของ
วัสดุนาโน 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก     
ดีเด่น ดร. ชัชวินทร์ นวลศรี  กระบวนการผลติไฮโตรเจน

และมเีทนแบบสองข้ันตอน
จากน้ าอ้อย 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลย ี

ศ.ดร. อลสิรา  เรืองแสง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก     
ดีเด่น ดร. อาภาศริิ ศรเีศรษฐการ   การพัฒนาและการประเมินวิธี 

Carba NP paper strip, 
GoldNano Carb และ 
loop-mediated 
isothermal amplification 
ส าหรับการตรวจเอนไซม์ 
carbapenemase ในเบค
ทีเรียแกรมลบทรงแท่ง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย ์

รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์, 
รศ.ดร. อรุณลักษณ์  
ลุลิตานนท์,  
รศ.ดร. โชติชนะ  
วิไลลักขณา 
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ตารางท่ี 33 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2560 (ต่อ) 
 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก     
ดีเด่น ดร. ธฤตา กิติศรีปัญญา  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทาง

ภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจสอบ
สารไมโรเอสทรอลและไอโซ
ไมโรเอสทรอลส าหรับควบคุม
คุณภาพพืชสมุนไพร
กวาวเครือขาว 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภณัฑ์  
คณะเภสัชศาสตร์  

ศ.ดร. วราภรณ์ ภตูะลุน 

ด ี ดร. อานันต์ นิธิชานน   การตอบสนองของทีเซลล์และ
บีเซลล์ในมนุษย์ต่ออีพิโทป
ของเบอโคลเดอเรียปส์ูโดมาลิ
ไอ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมี
มงคลชัย  

ด ี ดร. ปิยะวรรณ เอมอิ่ม
อนันต์   

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ลักษณะทางกายภาพ และ
โปรตโีอมของเซลล์
แบคทีเรีย  Escherichia 
coli ที่แยกได้จากปสัสาวะ
ของผู้ป่วยโรคนิ่วไตและผู้ป่วย
ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร. ราตรี  
ทวิชากรตระกลู,   
รศ.พิพัฒน์  
ศรีเบญจลักษณ ์

ด ี ดร. กฤษดา สิงหะ  การตรวจวเิคราะห์โกลบินเอ็ม
อาร์เอ็นเอในธาลสัซีเมยีและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติและการ
วิเคราะหร์ะดับโมเลกลุของ
ภาวะฮโีมโกลบินเอฟสูงที่ไม่
ทราบชนิดในประเทศไทย 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย ์

ศ.ดร. สุพรรณ  ฟู่เจรญิ 

ด ี ดร. รพี ขลิบสุวรรณ   การเตรียมและประเมินนาโน
คอมพอสิตไคโตแซน-
แมกนีเซียมอะลูมินมัซลิิเกต
ท าแห้งแบบพ่นส าหรับใช้ใน
ยาเม็ด 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภณัฑ์ คณะเภสัช
ศาสตร์  

ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยา
กุล 
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ตารางท่ี 33 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2560 (ต่อ) 
 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก     
ด ี ดร. ฉัตรชัย ภู่มาก   ผลของ O-GlcNAcylation 

ต่อความรุนแรงของมะเร็งท่อ
น้ าด ี

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์  

ศ.ดร. โสพิศ วงศ์ค า,  
ผศ.ดร. กุลธิดา  
เวทีวุฒาจารย์, ดร. 
อาทิตย์ ศิลป์ศริิวานิชย ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก     
ด ี ดร. ธนดร พุทธรักษ์  การกลายเป็นเมืองและการ

พัฒนาเมืองของเมืองเติบโต
เร็ว: เมืองอุดรธาน ี

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท 

ดีเด่น นายกิตตินันท์ วันสาสืบ   การประยุกต์แบบจ าลอง
ตัวแทนกับวิธีการหาค่าที่
เหมาะสมแบบ 2 
วัตถุประสงค์เพื่อการ
ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร. สุจินต์ บุรรีัตน์  

ดีเด่น นางสาวธีรนุช นาชัยธง  สมบัติทางไดอิเล็กตริกของ
วัสดุเซรามิกกลุ่ม TiO2 
เตรียมโดยวิธีทางเคม ี

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี   
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร. ประสิทธ์ิ ทองใบ 

ด ี นายวัฒนา ตุ่ยไชย การปรับปรุงสมบตัิทางไดอิ
เล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์โน
คอมโพสิต2-เฟส: PVDF/วสัดุ
เซรามิกทีม่ีค่าคงท่ีไดอเิล็ก
ตริกสูง 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี   
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร. ประสิทธ์ิ ทองใบ, 
ดร. ศุภมาส ดา่นวิทยากุล 
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ตารางท่ี 33 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2560 (ต่อ) 
 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท 
ด ี Mr. NGUYEN MINH DOI การต้านเชื้อจลุินทรีย์จาก

น้ ามันสกัดและการปรับปรุง
คุณภาพและความปลอดภัย
ของขนมปังเวียดนาม ใน
บรรจภุัณฑ์แบบแอคทีฟ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาความปลอดภัยและ
การจัดการคุณภาพของ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะเทคโนโลย ี

ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว, 
รศ.ดร. เพ็ญขวัญ  
ชมปรีดา,  
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  
สรรพกุล 

ด ี นายชนะดล สุภาพงษ์   การเสริมเมลด็หางนกยูงบด
ต่อกระบวนการหมักในรูเมน 
จุลินทรีย์ และการลดการ
ปลดปล่อยมีเทนในโคเนื้อ
พื้นเมืองไทย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร. อนุสรณ์  เชิด
ทอง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท     
ดีเด่น นางสาวอุบลรตัน์  

ธ ารงวรางกูร   
บทบาทของ glucose 
transporter 1 และ 
hexokinase 2  ต่อการก่อ
และพัฒนาของมะเร็งท่อน้ าด ี

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

ศ.ดร. โสพิศ วงศ์ค า,  
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย 

ด ี นางสาวสิมาพร  
พรหมเมตตา  

การพัฒนาตัวอย่างควบคุม
คุณภาพส าหรบัการตรวจคดั
กรองธาลัสซเีมีย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
คณะเทคนิคการแพทย ์

รศ.ดร. กนกวรรณ แสน
ไชยสุรยิา, รศ. กุลนภา  
ฟู่เจริญ 

ด ี นางสาวพัชราภรณ์  
บุตตะนันท์   

การแยกเชื้อ Bacillus spp. 
และการหาคณุสมบตัิของสาร
ที่เช้ือสร้างที่สามารถยับยั้ง
หรือฆ่า Burkholderia 
pseudomallei 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร. รศนา  
วงศ์รัตนชีวิน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 

ด ี นายกิตติศักดิ์ ชิณแสง  การสร้างความทรงจ าเกีย่วกับ
วีรบุรุษของชาติลาว  โดยมอง
ผ่านท่านไกสอนพมวิหาน 
ค.ศ. 1975-2010 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตา
ริกานนท์, ดร. แก้วตา 
จันทรานุสรณ ์
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ตารางท่ี 33 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2560 (ต่อ) 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 

ด ี นางสาวคนึงนิจ พรมนัส   ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน
ของคนเข็นรถรับจ้างตลาดโรง
เกลือ ชายแดนไทย - กัมพูชา 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท ์

ด ี นางกาญยานี โพนเบ้า  การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวในต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี: การวจิัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการส่งเสรมิและ
พัฒนาการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร. ยศ  บริสุทธ์ิ 

 
 
 
 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

ในแต่ละปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์และได้รับรางวัล ในลักษณะต่างๆจากสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณและยกย่องในฐานะผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2561 มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
จ านวน 62 รางวัล  ดังรายละเอียดในตารางที ่34 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1 นายเทียนชัย วิวาสุขุ Synthesis and crystal 
structures of three new 
luminescent metal-organic 
frameworks based on 2,2′-
Bipyridine-4,4′-dicarboxylic 
acid 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี The 43rd Congress on Science 
and Technology of Thailand 
(STT43), on October 17-19, 
2017, Chulalongkorn University, 
Bangkok, Thailand 

The Best 
Student 
Presentation 
Award  Poster 
Presentation 

คณะเกษตรศาสตร์ 

2 นางสาวจุฑามาศ  
เครื่องพาที 

การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นท่ีมี
ศักยภาพในระบบเกษตรนิเวศท่ี
แตกต่างกันในแหล่งปลูกอ้อยท่ัว
ประเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่ 

ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี,  
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล 

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ าตาล
แห่งชาติ ปี 2561 ระหว่างวันท่ี 21-
23 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมสุนีย์ 
แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลดีเด่น 
ประเภทโปสเตอร์ 

3 นายจักรพงษ์ กางโสภา การเคลือบเมล็ดพันธ์ร่วมกับ
จุลินทรีย์ท่ีส่งเสริมการงอกและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่ 

รศ.ดร. บุญมี ศิริ  การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 15 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมภูมิระ
พี โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  
จังหวัดเชียงใหม่  

รางวัลชมเชย 
ประเภทบรรยาย 

4 นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ ค่าเมทาบอไลท์ ความเป็นกรด-ด่าง
ของของเหลวในมดลูกและอัตรา
การผสมติดในโครีดนม:  ผลของ
อาหารท่ีมีสัดส่วนของยูเรียสลายตัว
ช้าแตกต่างกัน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

รศ.ดร. ไชยณรงค์   
นาวานุเคราะห์  

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 22 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จังหวัดเชียงใหม่  

รางวัลผลงานดี 
กลุ่มการปรับปรุง
พันธ์สัตว์และ
สรีรวิทยา ประเภท
บรรยาย 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

5 นางสาวจุฑามาศ โม่งชู สมบัติทางชีวภาพและเคมีในระบบ
การเกษตรอินทรีย์และระบบ
การเกษตรแบบดั้งเดิม ใน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม  

รศ.ดร. ชุลีมาศ  
บุญไทย อิวาย 

งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 19 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 29-30 
มกราคม 2561 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชมเชย 
ประเภทโปสเตอร์ 

6 นางสาวจิราภรณ์ นาทา ความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือก
พันธุ์ขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 ใน
ลักษณะทางการเกษตรของ
ประชากรอ้อยลูกผสม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่ 

ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี  การประชุมวิชาการอ้อยและน้ าตาล
แห่งชาติ ปี 2561 วันท่ี 22 สิงหาคม 
2561  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   
จังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัย  
ระดับดี  
ภาคบรรยาย 

7 นางสาวเกศินี  
ถนอมขวัญ 

ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วย
สารเรืองแสง Rhodamine B ต่อ
คุณภาพและการเรืองแสงของเมล็ด
พันธุ์แตงกวาล ลูกผสมหลังการเก็บ
รักษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่ 

รศ.ดร. บุญมี ศิริ,  
ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ 

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช
แห่งชาติ ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20 
มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลชมเชย 
ประเภทบรรยาย 

8 นางสาวมณีรัตน์ เมฆา การประยุกต์ใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์
พืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่ 

ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี,  
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล 

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ าตาล
แห่งชาติ ปี 2561 ระหว่างวันท่ี 21-
23 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมสุนีย์ 
แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลชมเชย 
ประเภทโปสเตอร์ 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

9 นางสาวกมลมาศ ดาแก้ว แนวทางใหม่ในการใช้ประโยชน์
หัวมันส าปะหลังสดในโครีดนมท่ี
ได้รับการเสริมอาหารอัดก้อนท่ีมี
ก ามะถันเป็นองค์ประกอบระดับสูง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง  งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 21-
24 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลชมเชย 
กลุ่มโภชนศาสตร์ 
สัตว์เค้ียวเอื้อง 
ประเภทบรรยาย 

10 นายชัยชนะ สุริยะภา Effects of Bamboo Grass 
(Tiliacora triandra, Diels) 
Pellet Supplementation on 
Rumen Ecology and 
Fermentation in Swamp 
Buffaloes 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์  งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 21-
24 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลชมเชย 
กลุ่มโภชนศาสตร์ 
สัตว์เค้ียวเอื้อง 
ประเภทบรรยาย 

11 นายชนะดล สุภาพงษ์ Effect of sulfur levels 
supplementation in 
fermented total mixed ration 
containing fresh cassava root 
using in vitro gas production 
technique 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง  The 2nd International 
Conference on Animal 
Nutrition and Environment 
(ANI-NUE2017), on November 
1, 2017, at Pullman Raja Orchid 
Hotel, Khon Kaen, Thailand 

The 
Outstanding 
Oral 
Presentation 
Award 

12 นางสาวเจิมขวัญ วรยศ ความหลากหลายของวิสาหกิจ
ชุมชนในบ้านหนองหัววัว ต าบล
โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ การประชุมวิชาการเกษตรพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 
5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์  2561 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลยอดเยี่ยม 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

13 นางสาวศิยาภา  
สุวรรณชนะ 

ความต้องการการส่งเสริม
การเกษตรของสมาชิกธนาคาร
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในจังหวัด
ขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

รศ. ประภัสสร  
เกียรติสุรนนท์ 

การประชุมวิชาการและประกวด
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ ระหว่างวันท่ี 17-18 
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลยอดเยี่ยม 
อันดับท่ี 2 
ประเภทโปสเตอร์  

14 นางสาวเจิมขวัญ วรยศ ความหลากหลายของวิสาหกิจ
ชุมชนในบ้านหนองหัววัว ต าบล
โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ การประชุมวิชาการเกษตรพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งท่ี 
5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์  2561 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

การน าเสนอ
ผลงานวิจัยยอด
เยี่ยม ภาค
บรรยาย 

15 นายนพดล ภูมาลัย การยอมรับมาตรฐานฟาร์มผ้ึงของ
เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

รศ. ประภัสสร  
เกียรติสุรนนท์ 

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 19 
ระหว่างวันท่ี 29 -30 มกราคม 2561 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลระดับดีเด่น 
ในการน าเสนอ
แบบโปสเตอร์ 
ประเภทนักศึกษา 

16 นายสุชาติ  
กลิ่นทองหลาง 

ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลังต่อการใช้บริการ ไถ
ระเบิดดินดานในจังหวัด
นครราชสีมา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  

รศ. ประภัสสร  
เกียรติสุรนนท์ 

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 19 
ระหว่างวันท่ี 29 -30 มกราคม 2561 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลระดับ
ชมเชย ในการ
น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 
ประเภทนักศึกษา 
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ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

17 นางสาวอาภรณ์ 
ทองบุราณ 

Speciation of copper during 
vermicomposting process 
using the swine manure and 
cassava peel mixture with 
rice husk ash by Eisenia 
foetida  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม  

รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย 
อิวาย 

International Conference on 
Sustainable Agriculture (ICSA), 
on September 19-22, 2018, at 
The Faculty of Sustainable 
Agriculture (FSA), Universiti 
Malaysia Sabah, Sandakan, 
Malaysia 

Best Poster 
Award 

18 นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์ พลวัตการผลิตยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา 
หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต าบลดูน
สาด อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 

ดร. อรุณี พรมค าบุตร, 
ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต 

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี19 
วันท่ี 30 มกราคม 2561 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

Oral 
Presentation 
ระดับดี ประเภท
นักศึกษา 

19 นางสาวภัทราภรณ์ 
หนองหารพิทักษ์ 

ผลของ BA และ NAA ต่อการ
เจริญเติบโตของชิ้นส่วนข้อส้มโอ
พันธุ์มณีอีสาน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวน 

ผศ.ดร. สุมนา นีระ  งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งท่ี 16 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2560 ณ อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

รางวัลชมเชย  
การน าเสนอ 
ภาคบรรยาย  
สาขาไม้ผล 

20 นางสาวสุนิศา สุนทร ลักษณะรูปร่างสัณฐานของอ้อย
และสายพันธุ์อ้อยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของแมลงพาหะ 
(Matsumuratettix 
hiroglyphicus (Matsumura))โรค
ใบขาวอ้อย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา 

รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง  การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 19 
ระหว่างวันท่ี 29 -30 มกราคม 2561 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลระดับดีเด่น 
ในการน าเสนอ
แบบบรรยาย 
ประเภทนักศึกษา 
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ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

21 Mr. Sisavanh 
Xayavong 

Available phosphorus 
declines in organic residues-
treated sandy soils indicating 
its transformation to more 
slowly available forms for 
phosphorus conservation 

Master of Science 
Program in Agriculture 
(International 
Program) 

ศ.ดร. ปัทมา  วิตยากร  
แรมโบ, อ.ดร. สมชาย  
บุตรนันท์ 

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 19  
วันท่ี 29 มกราคม 2561  ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลระดับ
ชมเชย Poster 
Presentation  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

22 นายเจษฎา ค าผอง Study Risk Behavior of 
Motorcyclists on Mittraphap 
Road in Khon Kaen, Thailand 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม   11th Atrans annual conference: 
young researcher’s forum 
2018, on August 24, 2018, at 
Radisson Blu Plaza Hotel, 
Sukhumvit Road, Bangkok, 
Thailand  

Best Paper and 
Presentation 
Award 

23 นายธวัชชัย ปัญญาคิด Railway track degradation 
mechanism and track-quality 
index (TQI) for track 
maintenance and 
rehabilitation management, 
Thailand 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม   6th International Conference 
on Creative Technology & 2nd 
National Conference on 
Creative Technology CreTech 
2018, on July 24-26, 2018, at 
Cholchan Pattaya Beach 
Resort,  Pattaya, Chonburi, 
Thailand 

Outstanding 
Paper Award 
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ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

24 นายณัฐวัตร ราษี การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์บนถนนมิตรภาพ
ในเขตเมืองขอนแก่น 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม,  
รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม 

11th Atrans annual conference: 
young researcher’s forum 
2018, on August 24, 2018, at 
Radisson Blu Plaza Hotel, 
Sukhumvit Road, Bangkok, 
Thailand  

Best Paper & 
Presentation 
Award 

25 นายสาธิต ภูผิวค า ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศต่อปริมาณน้ าไหลลง
เขื่อนอุบลรัตน์ 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

รศ.ดร. เฉลิมชัย พา
วัฒนา  

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร. พระนคร ครั้งท่ี 
3 วันท่ี 23 มีนาคม 2561  ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

บทความดีเด่น 
สาขาวิศวกรรม
โยธา 

26 นายนิติกร ศรีจรูญ การแข่งขันแก้ปัญหาด้าน 
Optimization ด้วยโปรแกรม 
Lingo 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ศ.ดร. กาญจนา 
เศรษฐนันท์,  
อ.ดร. ฐิติพงศ์ จ ารัส 

IE Network Conference 2018 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

The First Place 
of Lindo 
Optimization 
Modeling 
Competition 
2018 

27 นายกวิน เจริญดี  การวิเคราะห์ทางความร้อนของ
สายเคเบิลใต้ดินแบบกลุ่มท่อหุ้ม
คอนกรีตกับปัจจัยทางขนาด
โครงสร้างและคุณสมบัติทางความ
ร้อนของคอนกรีต 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา 

ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร,  
ผศ.ดร. ชญาดา  
สุระวนิชกุล  

PEACON & INNOVATION 2018 
ระหว่างวันท่ี 24-25 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร  

บทความดีเด่น 
สาขา 
Standardizing 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะศึกษาศาสตร์ 

28 Mr. Soulichanh 
Luangsombath 

Development of mobile-
based learning environment 
to enhance reading 
comprehension for third year 
students in the English 
Department, Champasack 
University, Lao PDR 

Master of Education 
Program in 
Educational 
Technology 

ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร  6th International Conference 
on Creative Technology & 2nd 
National Conference on 
Creative Technology CreTech 
2018, on July 24-26, 2018, at 
Cholchan Pattaya Beach 
Resort,  Pattaya, Chonburi, 
Thailand 

Excellent 
Paper Award 

29 นางสาวสายรุ้ง กิมยงค์ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม การอ่านภาษาอังกฤษ ใน
การพัฒนาความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ 
การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน  

ผศ.ดร. ปริณ  
ทนันชัยบุตร  

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ หลักสูตรและการสอน
สัมพันธ์แห่งประเทศ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลดีเยี่ยม 
ประเภทโปสเตอร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

30 นางจุฑามาศ วงจันทร์ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการ
บริหารสมองต่อการรู้คิด 
ในผู้สูงอายุ : การศึกษาน าร่อง 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน  BCNSP National and 
International Conference 2018, 
on May 30 - June 1, 2018, at 
Sunee Grand Hotel, Ubon 
Ratchathani, Thailand 

Best Oral 
Presentation 
Award 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะแพทยศาสตร์ 

31 นางสาวกุลดาวรรณ  จัน
อ่อน 

Sung Yod Rice Bran 
Hydrolysates Mitigates 
Hypertension and Oxidative 
Stress in L-NAME-Induced 
Hypertensive Rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. ยุพา   
คู่คงวิริยพันธุ์ 

งานประชุมวิชาการครั้งท่ี 34 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลท่ี 2 
ประเภทบรรยาย 

32 นางสาวจุฑามาศ  
วันเพ็ชร 

Hesperidin Reduces Blood 
Pressure and Renin-
Angiotensin System in 2K-1C 
Hypertensive Rats. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. พวงรัตน์   
ภักดีโชติ 

งานประชุมวิชาการครั้งท่ี 34 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลท่ี 2  
ประเภทบรรยาย 

33 นางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ Nobiletin Improves Vascular 
Function in L-Name-induced 
Hypertensive Rats 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. พวงรัตน์   
ภักดีโชติ 

งานประชุมวิชาการครั้งท่ี 34 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2561 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลท่ี 1 
ประเภทโปสเตอร์ 

34 นางสาวโสภิดา  ภู่ทอง ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
หลากหลายของพันธุกรรมของจีน 
MDR1  (C1236T และ C3435T ) 
ต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกในสตรีไทย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

รศ.ดร. วรรณภา  อิชิดะ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี  
25-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุม
พญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

รางวัลดีเด่น การ
น าเสนอผลงาน
ประเภท Oral 
Presentation  

97



 
 

ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะแพทยศาสตร์ 

35 นางสาวปรารถนา 
ศรีชมภู 

การพัฒนาและการศึกษาฤทธิ์ต้าน
ภาวะอ้วนลงพุง ความจ าบกพร่อง 
วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของ
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพท่ีมีสารฟลา
โวนอยด์และเส้นใยสูงจากมะม่วง
หิมพานต์ในหนูท่ีเหน่ียวน าโรคอ้วน
ลงพุงด้วยอาหารไขมันสูง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์  
วัฒนธร 

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 
19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 
28 กันยายน 2561 อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชมเชย 
ประเภทบรรยาย 

36 นางสาววรินท์  
โอนอ่อน 

สารให้ประโยชน์เชิงหน้าท่ีจากข้าว
ก่ าและผักชีลาวลดการบกพร่อง
ของการเรียนรู้และความจ าและ
การท าลายของฮิปโปแคมปัสท่ี
เหน่ียวน าโดยภาวะสมองขาดเลือด
ในหนูท่ีเป็นแบบจ าลองโรคเม
แทบอลิกซินโดรม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์  
วัฒนธร 

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 
19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 
28 กันยายน 2561 อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลท่ี 1 
ประเภทบรรยาย 

37 นายณัฏฐ์  
ปะละชัย 

การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ปกป้อง
ภาวะสมองขาดเลือดของไฟโตโซม
ของสารสกัดขิงและผลหม่อนในหนู
อ้วนท่ีมีภาวะสมองขาดเลือด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์  
วัฒนธร 

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 
19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 
28 กันยายน 2561 อาคารเตรียม
วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลท่ี 2 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะแพทยศาสตร์ 

38 นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ์ การพัฒนาและศึกษาศักยภาพใน
การป้องกันและและรักษาภาวะ
สมองขาดเลือดของ Thin film ท่ี 
load สารสกัดสมุนไพรท่ีคัดเลือก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์  
วัฒนธร 

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 
ครั้งท่ี 19 สมาคมประสาท
วิทยาศาสตร์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 
26 - 28 กันยายน 2561 อาคาร
เตรียมวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชมเชย 
ประเภทโปสเตอร์ 

39 นางสาวธันทิวา นาคแย้ม การพัฒนาและศึกษาศักยภาพของ
เครื่องดื่มสมุนไพรท่ีมีพุทราจีน ขิง 
และเห็ดหูหนูเป็นองค์ประกอบใน
การป้องกันและลดความรุนแรงของ
ภาวะสมองขาดเลือดท่ีเหน่ียวน า
จากภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ 
วัฒนธร 

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2561 
ครั้งท่ี 19 สมาคมประสาท
วิทยาศาสตร์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 
26 - 28 กันยายน 2561 อาคาร
เตรียมวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลท่ี 2 
ประเภทโปสเตอร์ 

40 นางสาวสุธิดา บุญสม Correlation of T Cell Markers 
(CD4 and IL-2) in the 
Treatment of Biopsy-proven 
Acute Rejection (BPAR) in 
Tacrolimus-based Therapy 
Kidney Transplant Patients 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

รศ. สุดา วรรณประสาท  การประชุมวิชาการประจ าปีสมาคม
เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
40 “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา 
(Innovation in Pharmacology)”  
วันท่ี 27 เมษายน 2561 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทโปสเตอร์  
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะแพทยศาสตร์ 

41 นายศิริวุฒิ บุตรศรี The Effects of 13-cis-retinoic 
acid on Cell Migration and 
Invasion Ability of Human 
Cholangiocarcinoma Cells  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

ผศ.ดร. เอื้อมเดือน  
ประวาฬ  

The First International 
Conference on Innovation of 
Functional Foods in Asia (IFFA 
2018), on January 22-24, 2018, at 
University of Phayao, Phayao, 
Thailand 

Outstanding 
Scientific 
Achievement 
Poster Award 

42 นางสาววลีพร  
แก้วเลิศ 

Upregulated CYP19A1 
expression promotes cell 
proliferation and migration in 
male cholangiocarcinoma 
patients 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล 

อ.ดร. เรณู ทานันท์  The 6th International Conference 
on  Biochemistry and Molecular 
Biology (BMB 2018), on June 20, 
2018, at Rayong Resort, Rayong, 
Thailand 

Outstanding 
Poster 
Presentation 
Award 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

43 นายอิทธิพงษ์  
ทองศรีเกตุ 

ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุย้ายถิ่น
บนฐานความหลากหลายของการ
อยู่อาศัยในถิ่นปลายทาง  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ 2560 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2560 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงค์ 
กรุงเทพมหานคร 

การน าเสนอ
บทความดีเด่น 

44 นางสาวสุดารัตน์   
ศรีอุบล 

“ไซเตส”: กฎเกณฑ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศในพื้นท่ีตลาด
ชายแดนไทย – สปป.ลาว 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

อ.ดร. จักรพันธ์  
ขัดชุ่มแสง 

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 17 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ผู้น าเสนอผลงาน
ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

45 นางสาววิไลรัตน์ แสนสุข ผลทันทีของการฝึกลุกขึ้นยืนต่อ
ความสามารถด้านการเคล่ือนไหว 
ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีเดินได้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2560 
ครั้งท่ี1 วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

การน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วย
วาจาระดับดีมาก 

46 นางสาวดลยา พรหมแก้ว Different Surfaces Challenged 
Gait Characteristics of Elderly 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2560 
ครั้งท่ี1 วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560 ณ 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-
Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

การน าเสนอ
ผลงานวิจัยใน
รูปแบบบรรยาย 
ดีเยี่ยม 

47 นางสาวกิติยวดี ศรีสิม Dual- and single-task obstacle 
crossing training could 
similarly improve functional 
ability in ambulatory patients 
with spinal cord injury 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา
, รศ.ดร. พิพัฒน์  
อมตฉายา 

7th World Congress on Physical 
Medicine and Rehabilitation 
Conference, on May 18, 2018,  
at Hyatt Regency Osaka Hotel 
,Osaka, Japan 

Best Poster 
Presentation 
Award 

48 นายธีรวัฒน์  
นิธิอรรถวานนท์ 

Lower limb support ability 
and its importance to walking 
and safety in ambulatory 
patients with spinal cord 
injury 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา
, รศ.ดร. พิพัฒน์  
อมตฉายา 

19 th Royal Golden Jubilee 
(RGJ) Ph.D. Congress, on August 
6, 2018, at Jomtien Palm 
Beach Hotel and Resort, 
Pattaya, Chonburi, Thailand 

Best 
International 
Oral 
Presentation  
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

49 นายธีรวัฒน์  
นิธิอรรถวานนท์ 

Lower Limb Support Ability and 
Its Correlation to Walking in 
Ambulatory Patients with Spinal 
Cord Injury 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา The 16th Asian Spinal Cord 
Network (ASCoN) Conference & 
Workshops,  on December  7-
10, 2017,  at the Uniserv CMU, 
Chiang Mai, Thailand 

The Winner of 
The Research 
Oral 
Presentation 

50 นางสาวนันท์นิภดา  
จันทร์กวี 

แรงหดตัวของกล้ามเน้ือรยางค์
ส่วนล่างในช่วงการเคล่ือนไหวท่ีต่างกัน
ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2560 
ครั้งท่ี1 วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560 ณ 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-
Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

รางวัลการ
น าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วย
รูปแบบโปสเตอร์
ระดับดี 

51 นางสาวพักตร์วิภา 
โชคภูเขียว 

ความสามารถในการจ าแนกของกล่องไม้
ความสูง 1.7 ซม. ส าหรับการประเมิน
ภาวะกระดูกสันหลังค่อมในผู้สูงอายุ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

อ.ดร. ทิวาพร  
ทวีวรรณกิจ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2560 
คร้ังที่1 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-
Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

รางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วย
วาจาระดับดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

52 นางสาวอริษา  
เศษเพ็ง 

Effects of Modified Arm Swing 
Exercise on Pulmonary Function, 
Pulmonary Ventilation and 
Autonomic Nervous Functions in 
Metabolic Syndrome Patients  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา 

รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์  International Conference for 
Adaptations and Nutrition in 
Sports (ICANS) 2018 ,on July 
18, 2018, at Bangsaen Heritage 
Hotel, Chonburi, Thailand 

Best Oral 
Presentation 
Award  
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

บัณฑิตวิทยาลัย 

53 Mr. Namgay Tshering Success of Green Tea 
Cooperative: Learning from 
Samcholing Village of Drakten 
Block under Trongsa District, 
Bhutan 

Master of Rural 
Development 
Management 
(International 
Program) 

ผศ.ดร. วิภาวี  
กฤษณะภูติ  

7th International Graduate 
Research Conference (IGRC), on 
October 18-20, 2017, U-Place 
Hotel Ubon Ratchathani, 
Thailand 

Best Paper 
Award  

54 Ms. Nguyen Thi Thuy  
Linh 

Adaptation of Farm 
Households to Saltwater 
Intrusion in Coastal Area: A 
Case Study in RangDong 
town, NghiaHung district, 
NamDinh province, Vietnam 

Master of Rural 
Development 
Management 
(International 
Program) 

รศ.ดร. สุจินต์  
สิมารักษ์ 

7th International Graduate 
Research Conference (IGRC), on 
October 18-20, 2017, U-Place 
Hotel Ubon Ratchathani, 
Thailand 

Award for 
Honorable 
Mention 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

55 ว่าท่ี ร้อยต ารวจตรี ศิริชัย 
จันพุ่ม 

The association between the 
village health volunteer's 
prevention and the control 
diabetes mellitus in 
NamPhong District, 
KhonKaen,Thailand 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
ระบาดและชีวสถิติ 
หลักสูตรนานาชาติ 

รศ.ดร. พงษ์เดช  
สารการ  

9th International conference on 
public health among greater 
Mekong sub-regional countries; 
adopting healthy lifestyle: 
Combating NCDs, Myanmar, 
2017 , on November 22-23, 
2017, at Novotel Yangon Max, 
Yangon, Myanmar  

Oral 
Presentation 
Award 

 
 

103



 
 

ตารางที ่34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

56 นางสาวจุรีภรณ์  
แก้วจันดา 

การรับรู้ความผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเน้ือ และความ
เสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงาน
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

รศ. ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง งานประชุมวิชาการประจ าปี สมาคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานครั้งท่ี 25 "OSHE Next 
Move ก้าวต่อไปของ OSHE" 
ระหว่างวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  
ประเภทบรรยาย 

57 นายนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ ปริมาณการสัมผัสสารเบนซีนของผู้
ประกอบอาชีพในสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดของแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

รศ. วิชัย พฤกษ์ธารากูล, 
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 

The 2nd National and 
International Conference on 
Health Challenge in 
Sustainable Development 
Goals (SDGs): “Universal Health 
Coverage”, on July 23, 2018 at 
Mongkutpet Room, Kosa Hotel, 
Khon Kean, Thailand 

Excellent 
Poster 
Presentation 
Award 

58 นางสาวพิรวรรณ  
วังอุปัดชา 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
สูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่ม
เพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ผศ.ดร. พรนภา  
ศุกรเวทย์ศิริ,  
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง 

งานประชุมวิชาการประจ าปี สมาคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างาน ครั้งท่ี 25 “OSHE Next 
Move ก้าวต่อไปของ OSHE” วันท่ี 
23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  
ประเภทบรรยาย 

 

104



 
 

ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

59 นายสรศักดิ์ ตันทอง ความชุก สาเหตุ และปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนจากรถจักรยานยนต์ใน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

รศ. กาญจนา นาถะพินธุ  การประชุมวิชาการด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 
จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  
ประเภทบรรยาย 

60 นายปัณณวัฒน์ โม้เวียง การสอบสวนการระบาดโรคสุขใส
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง
แดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการระบาด 

ผศ.ดร. ชนัญญา  
จิระพรกุล 

สัมมนาเครือข่ายระบาดวิทยาในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ส านักงานป้องกันคุบคุม
โรคท่ี 7 ขอนแก่น ครั้งท่ี 14  วันท่ี 
13-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชมเชย 
ประเภทบรรยาย 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

61 Mr. Lordjie Marr 
Otamias Morilla 

Immunohistochemical Study 
of O-GlcNAcylation Enzymes 
(O-GlcNAc Tranferase and O-
GlcNAcase) in Pleomorphic 
Adenoma of Salivary Glands 

Master of Science 
Program in Dentistry 

ผศ.ดร. ปรมาภรณ์  
กลั่นฤทธิ์,  
ผศ.ดร. อชิรวุธ  
สุพรรณเภสัช  

2nd GCIC, 46th National and 
9th International Graduate 
Research Conference, on May 
17-18, 2018, at International 
Convention Center, the 
Empress Hotel, Chiang Mai  

1st Place Best 
in Oral 
Presentation 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเภสัชศาสตร์ 

62 Ms. May Thu Soe Effect of planetary ball 
milling on physicochemical 
properties of glutinous rice 
starch (Oryza sativa var. 
glutinosa) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี , 
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ  
จิตโรภาส  

The 5th Current Drug 
Development 2018 (CDD 2018) 
and the 3rd Herbal and 
Traditional Medicine 2018 
(HTM2018), on May 23-25, 
2018, at PSU conference hall, 
Prince of Songkhla university, 
Thailand 

Best Poster 
Presentation 
Award 

63 นางสาวนัดตา สุขเกษม Oleic Acid and Palmitic Acid 
Induced Non-Alcoholic Fatty 
Liver Disease (NAFLD) in 
HepG2 Model 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

รศ.ดร. กนกวรรณ  
จารุก าจร  

The 5th International 
Conference on Food 
Agriculture and Biotechnology, 
on August 30-31, 2018, at Siam 
Tara Palace Hotel, 
Mahasarakham, Thailand 

The First Prize 
for Oral 
Presentation 
Award 

64 นางสาวนัดตา สุขเกษม Palmitic Acid Induced Non-
Alcoholic Fatty Liver Disease 
(NAFLD) in HepG2 Model 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

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

The 10th Annual Northeast 
Pharmacy Research Conference 
of 2018 (NEPhReC-2018) วันท่ี 
18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

Good Oral 
Presentation 
Award 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเภสัชศาสตร์ 

65 นางสาวยลดา ศรีเศรษฐ์ Cytotoxicity of the Mallotus 
repandus extract and its 
active constituent bergenin 
on human HepG2 cells 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

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

The 5th International 
Conference on Food 
Agriculture and Biotechnology, 
on August 31, 2018, at Siam 
Tara Palace Hotel, 
Mahasarakham, Thailand 

The Third Prize 
for Poster 
Presentation 
Award 

66 นายอนุวัชกิจ กล่ ารักษ์ Escherichia coli as Cell 
Factory for production of 
2,4,6-
Trihydroxybenzophenone 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว   The 5th Current Drug 
Development 2018 (CDD 2018) 
and the 3rd Herbal and 
Traditional Medicine 2018 
(HTM2018), on May 23-25, 
2018, at PSU conference hall, 
Prince of Songkhla university, 
Thailand 

Best Oral 
Presentation 
Award 

67 นางสาวนิธิมา ตติยอภิรดี Effects of dextran sulfate 
sodium on colitis induction in 
Caco-2 cells  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์  

รศ.ดร. กนกวรรณ  
จารุก าจร 

การประชุมวิชาการวันคล้ายสถาปนา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครบรอบ 14 ปี  
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  
ณ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รางวัลระดับดีมาก 
ประเภทบรรยาย 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเภสัชศาสตร์ 

68 นางสาวชาริณี มีอาษา การทบทวนรูปแบบและความ
เหมาะสมของขนาดยาต้านการ
แข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
กลุ่มใหม่ในผู้ป่วยนอก ณ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก 

อ.ดร. วีรวรรณ  
อุชายภิชาต,ิ  
ผศ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร  

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 34 
ประจ าปี 2561  วันท่ี 8 - 10 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1-4 
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก  
ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลท่ี 3 
ประเภทโปสเตอร์ 

คณะเทคโนโลยี 

69 Ms. Tran Thi Giang Simultaneous saccharification 
and fermentation (SSF) and 
pre-hydrolysis and SSF (PSSF) 
processes for bio-hydrogen 
production from Chlorella sp. 
biomass 

Doctor of Philosophy 
Program in 
Biotechnology 

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

The 13th Asian Biohydrogen & 
Biorefinery Symposium (ABBS 
2018), on September 14-17, 
2018, at Zhengzhou, China 

The Merit 
Paper Award 

70 นางสาวณปภัช  
สิทธิกิจปัญญา 

Two-stage pretreatment 
approach to maximize sugars 
from oil palm trunk 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง  The 2nd International 
Conference on Anaerobic 
Digestion Technology, 
Sustainable Alternative 
Bioenergy for a Stable Life 
(ADTech-SAB 2018), on June 4-
7, 2018, at The Empress 
Convention Centre, Chiang Mai, 
Thailand 

The First Place 
of Excellent 
Poster Award 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / 
ผลงาน 

หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเทคโนโลยี 

71 Miss Kimroeun Vann GABA Yogurt Master of Science Program 
in Industrial Biotechnology 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร   โครงการประกวด เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 
(Research to Market: R2M 2019) 
วันท่ี 30 กันยายน 2561 ณ อาคาร
อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

72 Mr. Raksmey Thin GABA yogurt Master of Science Program 
in Biotechnology 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร, 
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 

SCG Bangkok Business  Challenge 
@sasin 2018, on February 8, 2018, 
at Sasin School of Management, 
Bangkok, Thailand 

Thailand Track 
Finalists 

73 นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน GABA yogurt วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร  SCG Bangkok Business  Challenge 
@sasin 2018, on February 8, 2018, 
at Sasin School of Management 

Thailand Track 
Finalists 

74 นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน กาบาโยเกิร์ต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร  โครงการประกวด เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 
(Research to Market: R2M 2019) 
วันท่ี 30 กันยายน 2561 ณ อาคาร
อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

รางวัลชมเชย 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะเทคโนโลยี 

75 Miss Kimroeun 
Vann 

GABA yogurt Master of Science 
Program in Industrial 
Biotechnology 

ผศ.ดร. จิรวรรณ 
อภิรักษากร   

SCG Bangkok Business  Challenge 
@sasin 2018, on February 8, 2018, 
at Sasin School of Management, 
Bangkok, Thailand 

Thailand Track Finalists 

76 นางสาวธัญญา
นันท์ วีริยาภัคนันท์ 

พฤติกรรมการท าแห้งแบบ
โฟม-แมทของกล้วยน้ าว้าสุก  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ผศ.ดร. ธนกร 
โรจนกร  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราช
มงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 9” “การเชื่อมโยง
เครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” วันท่ี 
31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ชนะเลิศ กลุ่มเกษตรศาสตร์เเละ
วิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
77 นางสาวพิชญ์ระวี 

สุรอารีกุล 
กีตาร์ไม้ไผ่ขด สถาปัตยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ 
จันทะรี 

งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
(Thailand Inventors’Day 2018) วันที่ 
2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-
99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบ
เทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ผลงานประดิษฐ์จากงานวิจัยระดับ
เหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา 
ในกลุ่มที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสังคมและ
ภูมิปัญญาไทย 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

78 นายกิตติ์ธนทัต  
สุพรรณ์ 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ระดับประเทศ  ประเภท
นักศึกษา หัวข้อ "ท าอย่างไร
ประเทศไทยจะไร้โกง" 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการท่องเท่ียว 
ไมซ์ และบริการ 

อ.ดร. จินณพัษ 
ปทุมพร  

NIDA Open House 2018 วันท่ี 7 
กันยายน 2561  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย ระดับนักศึกษา 
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ตารางท่ี 34 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อนักศึกษา ชื่อบทความ / ผลงาน หลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ชื่อการประชุม / วันที่ / สถานที่จัด ประเภทรางวัล 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

79 นายอนาวิน  
สุวรรณะ 

Sustainable MICE City Prototype 
Development Chiang Rai Province 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการท่องเท่ียว 
ไมซ์ และบริการ 

ผศ.ดร. ดลฤทัย 
โกวรรธนะกุล  

The 1st International MICE 
Conference and Forum, on August 
30, 2018, at Amari Watergate, 
Bangkok 

Best Paper Award  

80 ว่าท่ีร้อยเอก 
ศรัณย์ อมาตยกุล 

อิทธิพลของบุคลิกภาพประเทศต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและความต้ังใจเดินทาง
ของชาวเน็ตลาว 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ผศ.ดร. ก่อพงษ์ 
พลโยราช 

โครงการเศรษฐทัศน์ ประจ าปี 2561  รางวัลชมเชย  
บทความระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 

81 นายสฤษฏ์พนธ์ 
วิชิตวงศ์ 

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี
จังหวัด (SME Provincial 
Champions) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม 

ผศ.ดร. กริช 
แรงสูงเนิน, ผศ.
ดร. ธีระวัฒน์ 
เจริญราษฎร์ 

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 
(SME Provincial Champions) วันท่ี 7 
กันยายน 2561  ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

โครงการพัฒนาสู่สุด
ยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 
(SME Provincial 
Champions) 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

82 นางสาวเบญจพร 
จูวัฒนส าราญกุล 

การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความ
ล่าช้าในกระบวนการจัดโต๊ะอาหารของ
ธุรกิจบุฟเฟต์ชาบู : กรณีศึกษาร้าน
ปลาวาฬใจดี สุกี้แอนด์ชาบู สาขา
กังสดาล จังหวัดขอนแก่น 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ผศ.ดร. ปณัทพร 
เรืองเชิงชุม  

การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรม
ทางการจัดการระดับชาติ ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันท่ี 22 -23 กันยายน 2561 ณ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

Best Paper Award 
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 การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ 
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงถึงผลงานวิจัย

ของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานทั้งการจัดหลักสูตรอบรมระยะ
สั้น การจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและการให้ทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความในวารสาร ส่งผลให้มีจ านวนการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยสูงขึ้น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดท าฐานข้อมูลระบบ GSMIS 
ขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ในการประเมินของส านักนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 มีวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 1,332 
บทความ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 485 บทความ 
รวมเป็นผลงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 1,817 บทความ และคิดผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 แบบถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ สมศ. จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ได้แก่ ระดับปริญญาโท (รวมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) ได้คะแนน 4.93 
(39.44%) ระดับปริญญาเอกได้คะแนน 5.00 (127.45%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 35 และ ตารางที่ 36  
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ตารางท่ี 35  จ านวนผลงานวจิัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ที่น าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะ 
 

กลุ่มสาขา/คณะ 

ประชุมวิชาการ วารสาร 
รวมคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ปกศ 2560 

ร้อยละ
การ

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 ร้อยละ

40) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

ชาติ 
(0.2) 

นานา 
ชาติ 
(0.4) 

รวม ชาติ 
(0.4) 

ชาติ 
TCI 
(0.6) 

ชาติ 
TCI 
(0.8) 

นานาชาติ 
(0.8) 

นานาชาต ิ
ACI,TCI 
(0.8)  

นานาชาต ิ
SCOPUS,ISI 

(1.0) 

รวม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 132 77 209 2 11 49  7 46 115 155.4 358 43.41 5.43 5.00 
คณะเกษตรศาสตร ์ 40 9 49 1 2 30    6 39 43.2 67 64.48 8.06 5.00 
คณะเทคโนโลยี 10 8 18     1      1 6.0 22 27.27 3.41 3.41 
คณะวิทยาศาสตร ์ 41 42 83   5 7  2 30 44 65.2 152 42.89 5.36 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 28 18 46 1 4 9  5 10 29 36.8 91 40.44 5.05 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 13   13     2      2 4.2 26 16.15 2.02 2.02 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53 85 138 1 37 152 3 20 25 238 232.2 388 59.85 7.48 5.00 
คณะเทคนิคการแพทย์ 2 4 6     20   3 7 30 27.4 38 72.11 9.01 5.00 
คณะเภสัชศาสตร ์ 9 4 13   1 6   8 2 17 17.2 31 55.48 6.94 5.00 
คณะแพทยศาสตร ์ 16 8 24   1 11 3   8 23 26.2 43 60.93 7.62 5.00 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 16 13 29         1 1 2 10.2 27 37.78 4.72 4.72 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 6 5 11 1 8 51   6   66 54.0 73 73.97 9.25 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์   1 1   2 1     4 7 6.4 7 91.43 11.43 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 4 47 51   25 61   2 2 90 87.0 164 53.05 6.63 5.00 
บัณฑิตวิทยาลัย   3 3     2     1 3 3.8 5 76.00 9.50 5.00 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 350 119 469 7 86 57 4 7 2 163 228.4 816 27.99 3.50 3.50 
คณะบริหารธรุกจิและการบัญช ี 16 13 29 3 2 1       6 11.6 50 23.20 2.90 2.90 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 10 41 51   4 14 4 6   28 40.0 78 51.28 6.41 5.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 8   8 2 7 1       10 7.4 17 43.53 5.44 5.00 
คณะศึกษาศาสตร ์ 69 44 113 2 37 12   1 2 54 66.8 169 39.53 4.94 4.94 
บัณฑิตวิทยาลัย 14 6 20               5.2 18 28.89 3.61 3.61 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 4 2 6               1.6 22 7.27 0.91 0.91 
คณะบริหารธรุกจิ     3 3   3         3 3.0 17 17.65 2.21 2.21 
วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ 14 1 15   26 25       51 38.8 87 44.60 5.57 5.00 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 215 9 224   7 4       11 54.0 358 15.08 1.89 1.89 

ผลรวม 535 281 816 10 134 258 7 34 73 516 616.0 1562 39.44 4.93 4.93 
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ตารางท่ี 36  จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีน าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ 

ประชุมวชิาการ วารสาร รวม
คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 
ปกศ 
2560 

ร้อยละ
การ

ตีพิมพ์ 

คะแนน 
(เต็ม 5 
ร้อยละ 
80) 

คะแนน 
(เต็ม 5) ชาต ิ

(0.2) 
นานาชาติ 

(0.4) 
รวม  ชาติ 

TCI 
(0.6) 

 ชาติ 
TCI 
(0.8) 

นานาชาติ 
TCI (0.8) 

นานาชาติ 
(0.8) 

นานาชาติ 
ACI,TCI 
(0.8) 

นานาชาติ 
SCOPUS,ISI 

(1.0) 

รวม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 10 33 43  1 19 1 20 6 87 134 139.6 99 141.01 8.81 5.00 
คณะเกษตรศาสตร์ 3 2 5   6     1 23 30 30 20 150.00 9.38 5.00 
คณะเทคโนโลยี         2   2 4 13 21 19.4 15 129.33 8.08 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 1 21 22   1   8 1 28 38 44.6 40 111.50 6.97 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 9 14  1 9   10   21 41 41.4 22 188.18 11.76 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1 2   1 1     2 4 4.2 2 210.00 13.13 5.00 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 18 47 65 2 12   21 15 64 114 126 105 120.00 7.50 5.00 
คณะทันตแพทยศาสตร์                 2 2 2 1 200.00 12.50 5.00 
คณะเทคนิคการแพทย์   9 9       4   2 6 8.8 2 440.00 27.50 5.00 
คณะพยาบาลศาสตร์   1 1   3     12 1 16 13.4 16 83.75 5.23 5.00 
คณะแพทยศาสตร์ 9 17 26 1 3   9   26 39 44.8 35 128.00 8.00 5.00 
คณะเภสัชศาสตร์ 6 4 10       1 2 8 11 13.2 7 188.57 11.79 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์         3       2 5 4.4 5 88.00 5.50 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 9 10       7 1 9 17 19.2 22 87.27 5.45 5.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 7 9 1 3       14 18 20.2 17 118.82 7.43 5.00 
กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 7 37 44 12 17 4 35 8 9 85 70 70 100.00 6.25 5.00 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 1 12 13   2 3 2   4 11 14.6 9 162.22 10.14 5.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 14 16   8   10 7 4 29 30 23 130.43 8.15 5.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4   4 2 4   15     21 17.2 15 114.67 7.17 5.00 
คณะศึกษาศาสตร์   11 11 10 3 1 8 1   23 20.8 22 94.55 5.91 5.00 
วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น                 1 1 1 1 100.00 6.25 5.00 

ผลรวมทั้งหมด 35 117 152 15 48 5 76 29 160 333 349.2 274 127.45 7.97 5.00 
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 วารสารวิจัย มข.(ฉบับบณัฑิตศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าวารสารวิจัย มข.  (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2544 โดยมีก าหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) การจัดท าวารสารวิจัย ดังกล่าวเป็น
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นเวทีในการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้
ปรับปรุงยกระดับวารสารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นวารสารระดับชาติ ที่มี Peer Review โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ เป็นผู้อ่านและประเมินผลงานก่อนการตีพิมพ์  
เนื่องจากที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้รับบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มีจ านวน
เพิ่มขึ้น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เพ่ิมจ านวนฉบับที่ออกเป็นปีละ 4 ฉบับ (ม.ค. -มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., 
และ ต.ค.-ธ.ค.) เพ่ือรองรับบทความที่เพ่ิมขึ้น และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดท าวารสารเพ่ิมอีกหนึ่งเล่ม คือ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน ออกปีละ 3 
ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., และ ก.ย.-ธ.ค.) เพ่ือเป็นการยกระดับและมาตรฐานของวารสารให้เป็นที่ยอมรับใน
แวดวงนักวิจัย ปัจจุบันวารสารทั้ง 2 เล่ม จึงได้เปิดรับบทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์  บทความ
วิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ส าหรับผู้สนใจโดยทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร ไทย (Thai Journal Citation Index 
centre : TCI) ให้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่ 1 โดยมี Impact factor ประจ าปี 2560 วารสารวิจัย มข. 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.108 และ 
0.035 ตามล าดับ และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง เฉพาะวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ระหว่างปี 
2558-2560 = 0.077 สามารถดูวารสารออนไลน์ได้ทาง http://journal.gs.kku.ac.th/ และ https://www.tci-
thaijo.org/index.php/gskku    
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การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 

 ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 
การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และใช้แผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นเกณฑ์พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กิจกรรมมีทั้งการออกระเบียบ ประกาศ การยกเลิกและแก้ไขระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องใหม่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติมีความชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการทบทวนระเบียบ/ประกาศ จ านวน  2 เรื่อง 
เป็นประกาศที่ออกใหม่ จ านวน 2 เรื่อง และประกาศท่ียกเลิก จ านวน 3 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 37 
 
ตารางท่ี 37 ระเบียบ/ ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการทบทวน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ชื่อระเบียบ/ ประกาศ ฉบับท่ี สถานภาพ เนื้อหาโดยย่อ 
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก 

ประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบ
ปกติ พ.ศ. 2561  

891 /2561 /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม
การสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  130/2551)  เรื่ อง  ค่ าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 308/2557) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
พ.ศ. 2557 และใช้ประกาศนี้แทน 

ประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบ
ปกติ พ.ศ. 2561 

2669/2561 /  / ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ คา่ธรรมเนียม
การสมคัรเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 891 /2561) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 
2561  และใช้ประกาศนี้แทน 
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 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ 
จากภารกิจการรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  

งานตรวจสอบรูปแบบการท าวิทยานิพนธ์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ ซึ่งรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์นั้น  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการใช้แนวปฏิบัติในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จากหนังสือคู่มือก ารท า
วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา  ซึ่งต่อมาได้มีนโยบายในการปรับปรุงคู่มือการท าวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบไอทีสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU iThesis) 

ระบบ iThesis นี้  จะเข้ามาแทนระบบการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์แบบเดิมทั้งหมด  ดังนั้น  นอกจาก
ระบบจะเข้ามาแทนท่ีแล้ว คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกันต่อไป   

ส าหรับการติดตั้งระบบ iThesis นั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาและประสานงาน
กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จนสามารถติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการทดสอบระบบโดยการจัดอบรม
ทักษะการใช้ระบบ iThesis  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม  2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเพียร
วิจิตร ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลระบบ เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ หลังจากการจัดอบรม  บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
ด าเนินปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพ่ิมเติมส่วนที่ยังขาด และหากมีความพร้อม บัณฑิตวิทยาลัยจะได้
ด าเนินการจัดอบรมเป็นหลักสูตรประจ าตลอดปีต่อไป ซึ่งคาดว่า จะด าเนินการใช้ระบบได้ภายในปีการศึกษา 2561 นี้ 
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การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดพันธกิจให้ บัณฑิตวิทยาลัย ก ากับประการหนึ่ง คือ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  
เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการเชิงวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรอบหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด ด าเนินการเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา เพ่ือพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  หรือ
รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมที่มีประสิทธิภาพ การบริหารและ
จัดการศึกษาหลักสูตรร่วมและรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เป้าหมายของการมีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม คือ การสนับสนุนให้มีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
มหาวิทยาลัย 
 
 

 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรสาขาวิชาวิชาร่วม ทั้งหมด 8 หลักสูตร ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 38 
 

ตารางที ่38 จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการพัฒนาชนบท 
  
  
  
  

ปริญญาโท นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์    

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
บัณฑิตวิทยาลัย 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  

ปริญญาโท ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์
คณะทันตแพทยศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร ์
 คณะสตัวแพทยศาสตร์   
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตารางที ่38 จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา ระดับ ประเภท คณะที่ร่วม 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

ปริญญาโท ปกติ คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

ปริญญาโท โครงการ
พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์

คณะเทคนิคการแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 

5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา 
และนวัตกรรม 

ปริญญาโท ปกติ คณะวิทยาศาสตร ์

วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
คณะเกษตรศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะนติิศาสตร ์

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
  
  
  
  
  
  
  

ปริญญาเอก ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน) 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์

คณะทันตแพทยศาสตร์    

คณะวิทยาศาสตร ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์   

บัณฑิตวิทยาลัย 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

ปริญญาเอก ปกติ คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

ปริญญาเอก โครงการ
พิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 
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 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จ านวน  21 คน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 39 
 
ตารางท่ี  39  จ านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2561  
 

ที ่ สาขาวิชา 
ระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1 การจัดการการพัฒนาชนบท    5* 0   5 
2 ชีวเวชศาสตร์     8**    5** 13 
3 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา   0    3***  3 

4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  0          0 0 
                                               รวม 13         8 21 

หมายเหตุ   * รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ(ผ่านทางเจ้าของทุน  5  คน)  
               ** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ (ผ่านทางเจ้าของทุน 1 คน) 
               *** รับสมัครเป็นกรณีพิเศษ (ผ่านทางเจ้าของทุน 1 คน) 

 

 นักศึกษาสาขาวิชาร่วม 
ในปีการศึกษา 2561  สาขาวิชาร่วมมีนักศึกษาปัจจุบันจ านวน  102 คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน    

15 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 40 
 
ตารางท่ี  40  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2561  
 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
  

ที ่ ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปจัจุบนั จ านวนผู้ส าเร็จ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  
/การจดัการการพัฒนาชนบท  แผน ข 

 5 0 6 0 

2 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
/ชีวเวชศาสตร์  แผน ก 2 

22 0 3 0 

3 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
/วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา แผน ก 2 

9 0 3 0 
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ตารางท่ี  40  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2561  
 จ าแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
  

ที ่ ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปจัจุบนั จ านวนผู้ส าเร็จ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
/ชีวเวชศาสตร ์

0 42 0 8 

5 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
/วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

0 23 0 7 

6 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
/การจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา 
และนวัตกรรม 

1 0 2 0 

รวม 37 65 14       15 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 

สาขาวิชาร่วมมีผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561 จ านวน 29 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 14  คน และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 15 คน  โดยมีบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาร่วมที่ได้
ตีพิมพ์และยอมรับให้ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2561 มี จ านวนทั้งสิ้น 19 บทความ จ าแนกเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ จ านวน 15 บทความ ระดับชาติ จ านวน 4 บทความ และน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 
2 บทความ ระดับนานาชาติ จ านวน 9 บทความ ดังรายละเอียดในรูปที่ 16 และสามารถเปรียบเทียบผลงานจากปี 
2558-2561 ได้ดังรูปที ่17   
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รูปที่ 16  จ านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

  
รูปที่ 17  จ านวนบทความสาขาวิชารว่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 - 2561 จ าแนกตามระดับชาติและนานาชาต ิ
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นักศึกษานานาชาติและการบริการ 

 จ านวนนักศึกษานานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติในรูปแบบเดียวกันกับ
นักศึกษาปกติ โดยด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนการท า
วิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานจนส าเร็จการศึกษา ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติโดยรวมด้านการรับเข้าศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษานานาชาติ 
ทั้งหมด 405 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาเอก 142 คน ปริญญาโท 263 คน จาก 30 ประเทศ ดังรายละเอียดใน
รูปที่ 18 และ รูปที่ 19  

 

 
 

รูปที่ 18  จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคณะ 
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รูปที่ 19 จ านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเทศ 
 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษานานาชาติส าเร็จการศึกษาจ านวน 109 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 20   

  
รูปที่ 20   จ านวนนักศึกษานานาชาติที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะ 
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 การบริการนักศึกษานานาชาติ 
ส าหรับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ภายใต้การ

ด าเนินการของคณะต่างๆ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ให้ข้อมูล รวมถึงการ
บริการ ที่สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ การด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 
 
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้า
ใหม่ในแต่ละปีการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ได้มีการจัดงาน
ปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกภาคการศึกษา โดย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เ พ่ือสร้ า งความเข้ า ใจใน
กระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการ
จัดท าวิทยานิพนธ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ 
 
2. การจัดอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษานานาชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษานานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 26 กันยายน 
2561 ระยะเวลาตลอดหลักสูตรจ านวน 45 ชั่วโมง และนักศึกษาเข้า
ร่วมการอบรมทั้งหมด 44 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษาชาวต่างชาติ เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไทยและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
3. การจัดท าและให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 เนื่องด้วยนักศึกษาชาวต่างชาติ มีความจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นภาษาไทย จึงได้มีการจัดท า
เอกสารและสื่อสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้เปิดให้มีช่องทาง
ในการสอบถามข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ การสอบถามผ่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ หน้าเว็บไซต์ รวมถึง ณ จุดบริการ 
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One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างชาติในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษ 
1) แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยสองภาษา 

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยสองภาษา เป็นการปรับปรุงแบบฟอร์ม
บัณฑิตวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่แต่เดิมเป็นแบบฟอร์มภาษาอังกฤษให้
เป็นสองภาษา โดยการเพ่ิมภาษาไทยในแบบฟอร์มเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานให้แก่ทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้กระบวนการ
ท างานรวมถึงการตรวจสอบเอกสารมีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

จัดท าขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และให้ข้อมูลด้าน
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อส าหรับผู้สนใจชาวต่างชาติ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ประกอบด้วยข้อมูลแผนการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบสมัคร 

3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาร่วม   
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
เอกสารประกอบการสมัคร และโครงสร้างหลักสูตร ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษา 
   

3.2 การให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
1) เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ   
 http: / / inter. gs. kku. ac. th เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร ว บ ร ว ม ข่ า ว

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและบริการทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
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2) เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาลาว   
 http://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-laos.html เว็บไซต์

รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและบริการทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นภาษาลาว ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

3) เว็บไซต์หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
(MRDM) 

http://mrdm.gs.kku.ac.th เว็บไซต์หลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต นานาชาติ (MRDM) รวบรวมข้อมูลหลักสูตร รายวิชา 
รายชื่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ข้อก าหนดการรับสมัคร และบริการต่างๆ 
ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

4) เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาเวียดนาม   
 https: //gs.kku.ac. th/home/ index.php/main-vietnam.html
เว็บไซต์รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและบริการทางวิชาการของบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นภาษาเวียดนาม ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 

 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติ 
 การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษานานาชาติ แบ่งได้เป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
และรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ การจัดกิจกรรมพบปะและประชาสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า และการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  
 1. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีเว็บไซต์หน้าภาษาอังกฤษส าหรับให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้สนใจชาวต่างชาติ รวมถึงมี
ช่องทางการถาม-ตอบเพ่ือให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารการสมัครหลากหลายช่องทาง อาทิ ผ่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ 
หรือจุดบริการ One Stop Service โดยผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ตลอดป ี
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 2. การจัดกิจกรรมพบปะและประชาสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า 
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับศิษย์เก่า จัดขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศิษย์เก่ากับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะ และร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างๆ ต่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ดังนี้ 
  

2.1 การประชาสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางสู่เมืองยอร์ก

ยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือพบปะและหารือความ
ร่วมมือทางการศึกษากับ 3 มหาวิทยาลัยในเมืองยอร์กยาการ์ต้า 
อั น ไ ด้ แ ก่  Universitas Ahmad Dahlan, Universitas 
Gadjah Mada และ Universitas Islam Indonesia พร้อม
ทั้งจัดงานพบปะและประชาสัมพันธ์การศึกษาร่วมกับศิษย์
เก่า ณ โรงแรมอลันนายอร์กยาการ์ต้า ยอร์กยาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซีย 
 

2.2 การประชาสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่า ณ ประเทศ สปป. ลาว 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ 
โรงแรมเรืองเจริญ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาและความ
ร่ ว ม มื อ ใ น ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านเกียรติคุณ ชาติ
ประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กล่าวต้อนรับ
คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและศิษย์เก่าลาว 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและศิษย์ เก่ามีความ
ภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 3. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก (KKU Active Recruitment 2018) 
 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเชิงรุก (KKU 
Active Recruitment 2018) ซึ่งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์และ
รับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้สนใจ
เข้าศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ 
และบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จาก
หลักสูตรต่างๆ จะท าการจัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร ณ ประเทศนั้น 
 
  
 
 
 
 
 

 
ซึ่งในปีนี้ ได้เริ่มโครงการกับกลุ่มผู้สนใจเข้าศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่

วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://activerecruit.kku.ac.th/web/ และเดินทางสู่เมือง
จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือท าการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค การจัด
โครงการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคณะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและจากผู้สนใจเข้าศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษา
จากโครงการนี้ทั้งหมดจ านวน 25 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 
93 คน เพ่ือศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น สาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ในภาคการศึกษาต้นและปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

 
 

129



 
 

การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

การประชาสัมพันธ์และการตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย มีเป้าหมายหลัก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ผู้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปในเขตภูมิภาคทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ผลจากการประชาสัมพันธ์ จะท าให้ประชาชนรับรู้กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการสมัครเข้าศึกษา ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้ ให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรมการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น โครงการค่าย
บัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
โครงการพ่ีให้น้อง (วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย) และโครงการของหน่วยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ  

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของเป้าหมายและกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญของการสื่อสาร ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง  ๆ
ทั่วประเทศ รวม 4,346 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทั่วประเทศ โรงพยาบาลจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และสื่อมวลชนแขนงต่าง  ๆ นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 1,959 แห่ง  

 

 สื่อประชาสัมพันธ์ 
 ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
แต่ละเรื่อง ระยะเวลาการเผยแพร่ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

1. สื่อสิ่งพิมพ์  
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายผ้า ป้ายคัตเอาท์ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ด้านบัณฑิตศึกษา ผลิต ออกแบบ และด าเนินการจัดจ้าง   
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2. วิทยุกระจายเสียง  
 จัดท าสปอตวิทยุ โดยสถานีวิทยุ FM 103 MHz ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

ส่งสปอตวิทยุและข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถานีวิทยุต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
 

3. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เข้าถึงผู้ รับมากที่สุด ภายในมี

กิจกรรมต่าง ๆ ด้านบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครโดยผ่านระบบสมัครออนไลน์เท่านั้น การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
ทุนการศึกษา การประชุมวิชาการ ระเบียบ ประกาศต่าง  ๆ ระบบ
สารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้ 

 
 

4. Facebook  www.facebookcom/graduateschoolkku 
 เป็นสื่อที่ทันสมัยกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กลุ่มสมาชิก

ได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เปิดใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2553 และได้ปรับใหม่ลักษณะเป็นองค์กรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 
ปัจจุบันมีผู้สนใจ 10,819 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561) 

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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5. ของท่ีระลึกบัณฑิตวิทยาลัย  
จัดท าของที่ระลึก ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งใน

การโฆษณาองค์กร และเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร มีตรา
สัญลักษณ์ สโลแกน และใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ของที่
ระลึก อาทิ สมุดโน้ต นาฬิกาแขวน ปากกา ถุงผ้า ใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น การต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย ของที่ระลึกแก่
วิทยากร และการอบรมสัมมนาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีละ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย มีการ

เปลี่ยนปฏิทินการศึกษาเพ่ือรองรับอาเซียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 2557 โดยเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม 
ส าหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

 ภาคการศึกษาต้นรับสมัครเดือนมกราคม – มีนาคม  
ภาคการศึกษาปลายรับสมัครเดือนสิงหาคม – กันยายน 

 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย การ
จัดท าป้ายคัตเอาท์ ป้ายไวนิล ใบปลิว โปสเตอร์ส่งไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ ทั่วประเทศ หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 4,346 แห่ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 200 แห่ง สปอตวิทยุออกอากาศทาง 103MHz เว็บไซต์ 
http: //gs.kku.ac.th,  www.kku.ac.th และwww. facebookcom/graduateschoolkku นอกจากนี้ยั งได้
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกอีกด้วย  
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2. การจัดนิทรรศการแนะน าหลกัสูตร  
 การจัดนิทรรศการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั ้งภายในและต่างประเทศ ได้พัฒนาปรับปรุง

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

ส านั ก ง านคณะกรรมการการ อุดมศึ กษ า  จั ดนิ ท ร รศการ เป็ นประจ าทุ กปี  โ ดยจั ด                                   
ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการร่วมกับส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม ่
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 2.2 การประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
1) งานนัดพบตลาดงาน (Job Fair KhonKaen)  

 ประชาสัมพันธ์หลักสูรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานนัดพบตลาดงาน (Job Fair KhonKaen) 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มีผู้สนใจสอบถาม
ข้อมูลการศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ สถานทีจ่ัดนิทรรศการ วันที ่

1 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 6-7 กรกฎาคม 2560 

2 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  9-10 พฤศจิกายน 2560 

3 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 26-27 ธันวาคม 2560 

4 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 11-12 มกราคม 2561 
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 2) งานพบปะศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและความร่วมมือ
ในระดับบัณฑิตศึกษา  

 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมเรืองเจริญ นคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท า banner ถ่ายภาพกิจกรรม ท าข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น 

โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP)  จัดเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2558 เพ่ือคัดเลือก
นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดโครงการค่าย
บัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น จะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความเอ้ือ
อาทรของการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์จะได้นักศึกษาที่มีศักยภาพสู งทั้งด้าน
วิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือ
สามารถท างานวิจัยร่วมกัน  
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ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยสื่อต่าง ๆ โปสเตอร์ banner ประสานงานการจัดกิจกรรม คณะกรรมการ 

วิทยากร สถานที่พัก อาหาร จัดท าเกียรติบัตร จัดกิจกรรม คัดเลือกผู้ได้รับทุน และประสานงานหลักสูตรและ

นักศึกษาเรื่องการให้ทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

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

 

โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 (GS KKU CAMP) 
จัดขึ ้นวันที ่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัคร และต้องการนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ 
ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือคัดเลือก
นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง โดยอาจารย์สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือ
สามารถท างานวิจัยร่วมกันในโอกาสต่อไป ซึ่งในการเข้าค่ายดังกล่าว
จะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
และความเอ้ืออาทรของการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์จะได้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านวิชาการ
และเป็นคนดีของสังคม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่าย
บัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น เฟ้นหาคนเก่งที่มีศักยภาพสูง เป็นเลิศทั้ง
ด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้สมัครเข้าร่วม
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โครงการ จ านวน 78 คน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 58 คน คณะกรรมการได้คัดเลือก โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่ผู้เข้าร่วมสนใจ ได้แก่ 

  1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 9 คน 
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จ านวน 8 คน 
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 12 คน 

คณะกรรมการประจ ากลุ่มคัดเลือกตามเกณฑ์ จ านวนรวม 30 คน แบ่งเป็นจ านวน 3 กลุ่ม รวม 29 คน 

(มีสละสิทธิ์) คณะกรรมการประจ ากลุ่มกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ 
 

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผศ.ดร.ทวี สระน้ าค า คณะศึกษาศาสตร์ 
 ผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยากร กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ว ันที ่ 10 ก ุมภาพันธ ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย  ชั้ น  4  อ า ค า ร พิ ม ล  ก ล กิ จ  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มห า ว ิท ย าล ัย ขอนแก ่น  จ ัด ก ิจ ก ร รมค ่า ยบ ัณฑ ิต ศ ึก ษ า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4 (GS KKU CAMP) โดย รศ.ดร.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดี           ฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและแนะน า
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะน า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะน าทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งแนะน า
การเตรียมตัวส าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 

137



 
 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม จัดกิจกรรม ณ อาคารพิมล กลกิจ ได้แก่  

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

และผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการประจ ากลุ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 9 คน 
 

    
  
    

 

 

  
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

และผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการประจ ากลุ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ กลุม่วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ กลุม่วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวี สระน้ าค า คณะศึกษาศาสตร์  
และผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการประจ ากลุ่ม มีผู ้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 12 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นกิจกรรมที่ต้องการ

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการคิดวิเคราะห์จากโจทย์

ปัญหา และน าเสนอผลจากการคิดวิเคราะห์นั้น ๆ โดยมี

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก-โทที่ได้รับทุนการศึกษา

จากโครงการ ครั้งที่ 1-3 เป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรม

ของแต่ละกลุ ่ม หลังจากนั ้น เดินทางไปยังว ิชชิ ่งทร ี       

รีสอร์ท ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและร่วมกิจกรรมสันทนาการเพ่ือท าความรู้จักกัน วิทยากรโดย อาจารย์ปิติสันต์ 

มุกดาสกุลภิบาล อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ กลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

139



 
 

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิชชิ่งทรี 
รีสอร์ท อ าเภอท่าพระ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสันทนา
การเป็นกิจกรรมเพ่ือจะได้เห็นถึงความสามารถการ
แก้ปัญหาความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความเอ้ือ
อาทร โดยมี อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล อาจารย์
พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
เกียรติเป็นวิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็น
นักศึกษาปริญญาเอก-โทที่ได้รับทุนการศึกษาจาก
โครงการ ครั้งที่ 1-3 กิจกรรมมีการแบ่งทีมเพ่ือท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และเล่นเกมต่างๆ ที่แฝงแนวคิดของแต่ละ
กิจกรรมบรรยากาศเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน ได้ข้อคิด มิตรภาพ และความสามัคคี ให้เกียรต ิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 (GS KKU CAMP) ซึ่งถือเป็นการปิดค่ายกิจกรรมค่าย
บัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 อย่างสมบูรณ์ 
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คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ค่าย

บัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 4 ดังนี้   

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 

1 นางสาวชโลบล  ตรีศักดิ์ ปริญญาเอก 

2 นางสาวจิรนันท์  ชัยงาม ปริญญาโท 
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 

1 นายกวิน  หมื่นฤทธิ์ ปริญญาเอก 
2 นางสาวเพทาย  อุดมการเกษตร ปริญญาโท 

3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 
1 นางสาวเบญจวรรณ  นัยนิตย์ ปริญญาเอก 

2 นางสาวธนภรณ์  กองทอง ปริญญาโท 

 

เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเพ่ือติดต่อ ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานผ่าน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์มากมาย ในปี 2561 มีจ านวน 21 เว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น 
จ านวน 359,064 คน โดยเข้าชมผ่านเว็บไซต์ภาษาไทยจ านวน 350,656 คน ผ่านเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จ านวน 
8,408 คน และผ่าน Desktop computer จ านวน 200,845 คน Mobile/Tablet จ านวน 158,219 คน จาก
ทั้งหมดกว่า 105 ประเทศ 
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1. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  
https://gs.kku.ac.th  เป็นเว็บไซต์หลักเม่ือเข้ามาใช้งาน ซึ่งจะแสดงข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ และข้อมูลทุกด้านของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงลิงค์เชื่อมโยงที่ครอบคลุม
บริการด้านสารสนเทศทั้งหมด ปัจจุบันได้พัฒนารองรับบริการ การเรียกใช้งานเว็บใน
หลายรูปแบบดังนี้ 
  1.1 เข้าโดยคอมพิวเตอร์ทั่วไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)  

1.2 เข้าโดยอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Mobile browser)  
1.3 เข้าโดยเรียกข้อมูล Web Service ผ่าน Feed http://gs.kku.ac.th/home/index.php/news.feed 

2. การติดตามข่าวสารผ่าน facebook  
https://www.facebook.com/graduateschoolkku ช่องทางสื่อสารโดยใช้ 
facebook ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับการตอบรับโดยมีผู้ติดตามข่าวสารถึง 8,329 
user บน facebook และยังเป็นที่นิยมมากในการใช้เป็นช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆ 
ผ่านทาง facebook ด้วย 
 

3. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ   
http://inter.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดาวน์โหลด Form หรือสมัคร Online ได้ 
4. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาลาว  

http://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-laos.html เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาลาวส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดาวน์โหลด
Form โดยรายละเอียดการสมัครและสาขาวิชาต่าง ๆ อธิบายเป็นภาษาลาว 
5. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาเวียดนาม  

http://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-vietnam.html เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาเวียดนามส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถ
ดาวน์โหลด Form โดยรายละเอียดการสมัครและสาขาวิชาต่างๆ อธิบายเป็นภาษา เวียดนาม 
6. เว็บไซต์เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ   

http://advisor.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารส าหรับเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
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7. เว็บไซต์ระบบรับสมัครต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย    
https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/ เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 

ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
8. เว็บไซต์ระบบรับสมัครอบรมพัฒนาทักษะ 
 http://app.gs.kku.ac.th/training/  เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าร่วม
อบรมต่าง ๆ  
9. เว็บไซต์สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

http://club.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูล
ข่าวสารส าหรับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  

10. เว็บไซต์หนังสือคู่มือ online    
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publication/ เป็นเว็บไซต์หนังสือคู่มือและ

หนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยสามารถอ่านทาง online ได้ในรูปแบบ PDF 
11. เว็บไซต์ระบบ intranet    

http://intranet.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ระบบ intranet 
ส าหรับบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลต่าง ๆ ถึงกัน ร่วมถึงระบบใช้
งานต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากรและข้อมูลติดต่อ แจ้งข่าวส าหรับบุคลากร 
ส่งบทความแลกเปลี่ยนความรู้ ตารางแสดงสถานะของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระบบ
คณบดี Online รายงานการประชุม Online ระบบการจัดการข้อมูลรับสมัคร หลักสูตร

อบรมส าหรับนักศึกษา ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อใบสมัคร online เข้าระบบเพ่ือจัดการเว็บ จัดการข่าว
ประชาสัมพันธ์ข่าว บนเว็บ และ Upload ข้อมูลบนเว็บ ระบบจัดการ user ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น 
12. เว็บไซต์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับบัณฑิตศึกษา   
 http://journal.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา 
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13. เว็บไซต์ Master of Rural Development Management 
(MRDM) http://mrdm.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์หลักสูตร Master 
of Rural Development Management (MRDM) 
 
 

14. เว็บไซต์น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    
https://conference.kku.ac.th/grc/ เป็นเว็บไซต์น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา 
15. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 

http://gsmis.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับ ทะเบียนนักศึกษา ทะเบียน
อาจารย์ วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงาน ทุนการศึกษา การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 
รายชื่ออาจารย์ที่ภาระงานเกิน  ข้อมูลสรุป ข้อมูลสรุป KPI TIMES การจัดการ
ทุนต่างๆ รายงานต่าง ๆ เป็นต้น  
 

16. เว็บไซต์ระบบสืบค้นระเบียบประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย 
 http://regulation.gs.kku.ac.th/  เป็นเว็บไซต์ส าหรับสืบค้นระเบียบ
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ใช้ในการจัดเก็บระเบียบประกาศต่าง ๆ  
 

17. เว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/bestthesisaward.html  
เป็นเว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
 
 

18. เว็บไซต์โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/วิทยานิพนธ์เกียรติยศ-ศ.กนก/  เป็นเว็บไซต์
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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19. เว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 https://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-alumni.html   
เป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการศิษย์
เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
20. เว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
 http://gs.kku.ac.th/home/index.php/sportsci.html เป็นเว็บไซต์
สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
 

21. เว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม 

https://gs.kku.ac.th/home/index.php/intellectual-property-and-
innovation-management.html เป็นเว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 
22. เว็บไซต์ท่ีประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร) https://gs.kku.ac.th/cgau/ เป็นเว็บไซต์ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) 
 

 
 
รูปที่ 21 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รูปที่ 22 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
 
ตารางท่ี 41 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเทศ 
 

ที ่ ประเทศ จ านวน (คน) ที ่ ประเทศ จ านวน (คน) ที ่ ประเทศ จ านวน (คน) 
1  Thailand  350,629 36 Sweden 21 71 Serbia 3 
2  Laos  1,476 37 Egypt 19 72 Somalia 3 
3  United States  1,257 38 Cameroon 17 73 South Sudan 3 
4 Indonesia 688 39 Iraq 17 74 Burundi 3 
5 Japan 594 40 Iran 16 75 Lebanon 3 
6 China 499 41 Turkey 16 76 Lithuania 3 
7 Vietnam 477 42 Sudan 16 77 Morocco 3 
8 Singapore 321 43 Belgium 13 78 Argentina 2 
9 Cambodia 318 44 Ethiopia 13 79 Armenia 2 
10 France 270 45 Switzerland 13 80 Kazakhstan 2 
11 Myanmar (Burma) 253 46 Brazil 12 81 Panama 2 
12 Peru 218 47 Denmark 12 82 Slovakia 2 
13 Philippines 194 48 Bahrain 10 83 Swaziland 2 
14 United Kingdom 173 49 Israel 10 84 Syria 2 
15 Taiwan 165 50 Mexico 10 85 Mauritius 2 
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ตารางท่ี 41 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเทศ (ต่อ) 
 

ที ่ ประเทศ จ านวน (คน) ที ่ ประเทศ จ านวน (คน) ที ่ ประเทศ จ านวน (คน) 
16 India 123 51 Saudi Arabia 10 86 Qatar 2 
17 Australia 119 52 Ireland 9 87 Costa Rica 1 
18 Germany 114 53 Brunei 8 88 Portugal 1 
19 South Korea 96 54 Kuwait 8 89 Tanzania 1 
20 Malaysia 91 55 Poland 8 90 Afghanistan 1 
21 (not set) 73 56 Ukraine 8 91 Albania 1 
22 Hong Kong 68 57 Czechia 7 92 Algeria 1 
23 Canada 66 58 Finland 7 93 Bulgaria 1 
24 Nigeria 47 59 Italy 7 94 Colombia 1 
25 Russia 46 60 Lesotho 6 95 Hungary 1 
26 Pakistan 40 61 Maldives 5 96 Jordan 1 
27 Bangladesh 38 62 Oman 5 97 Kyrgyzstan 1 
28 Norway 35 63 South Africa 5 98 Liberia 1 
29 New Zealand 31 64 Sri Lanka 5 99 Malawi 1 
30 Bhutan 29 65 Vanuatu 5 100 Martinique 1 
31 United Arab Emirates 27 66 Ghana 4 101 Namibia 1 
32 Netherlands 26 67 Kenya 4 102 Senegal 1 
33 Nepal 25 68 Macau 4 103 Timor-Leste 1 
34 Austria 22 69 Mozambique 4 104 Turkmenistan 1 
35 Spain 21 70 Chile 3 105 Uzbekistan 1 

รวมท้ังหมด 359,064 
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การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมในการให้บริการเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การ
ท าวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อสอบถาม โดยให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซ่ึง One Stop Service สามารถให้บริการส าหรับผู้มาติดต่อเบ็ดเสร็จได้ในจุดเดียว   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้มาใช้บริการ ณ จุด One Stop Service ทั้งสิ้นจ านวน 4,069 คน ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาไทย จ านวน 3,373 คน คิดเป็นร้อยละ 82.90 มาติดต่อในเรื่องวิทยานิพนธ์ จ านวน 1,534 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.70 รองลงมาคือ ทุนการศึกษา จ านวน 858 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 ดังรายละเอียดในรูปที่ 23 ถึงรูป
ที ่25  

 
 

 
 
รูปที่ 23 จ านวนผู้มารับบริการ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามสถานภาพ 
 
 

148



 
 

 
 

รูปที่ 24  เรื่องท่ีผู้รับบริการติดต่อ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
 

รูปที่ 25  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ  ส่งเสริมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพในฐานะที่ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 
 
ตารางที ่42 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ต าแหน่ง 
1 นายชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล   วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ นายกสโมสรนักศึกษา 
2 นายสมัคร ตาปราบ พยาบาลศาสตร ์ อุปนายก  1 
3 นายธีรวัฒน์  นิธิอรรถานนท ์ เทคนิคการแพทย ์ อุปนายก 2 
4 นางสาวรสรินทร์ บางใบ ศึกษาศาสตร ์ เหรัญญิก 1 
5 นางสาวพนิดา ไชยมิ่ง บัณฑิตวิทยาลัย เหรัญญิก 2 

6 นายจิระศักดิ์  สายทอง  สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ประชาสมัพันธ์ 
7 นางสาวอลิศรา  ธรรมบตุร บริหารธรุกิจและการบญัชี กรรมการ 

8 นายวรพงศ์  วงค์อามาตย ์ เทคโนโลย ี กรรมการ 
9 นางสาวศุภลักษณ์ กฤตนัย เภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
10 นายนิคม ศรีกะชา สัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
11 นายพรนภสั หารค า ศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
12 นายอรรถวิทย์  ศิริโชต ิ แพทยศาสตร ์ กรรมการ 
13 นายมรกต สุบิน      วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
14 นายลิขิต เต็มพร้อม  วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
15 นางสาวศิรภสัร์ โคตรสีวงษ์  สาธารณสุขศาสตร ์ กรรมการ 
16 นางสาวพิชาภรณ์ เปรียบเหมือน เศรษฐศาสตร์  กรรมการ 

17 นางสาวลลิตา   คุณะ  เทคนิคการแพทย ์ กรรมการ 
18 นางสาวสุพัฌา พลเสนา  คณะบริหารธรุกิจ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ 

19 นายสมชัย  พงศ์กรกัมพล    คณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
20 Mr. KHEMPHET SYSOMPHANH มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
21 นางสาวนริศนา สรุทิพย ์ เกษตรศาสตร ์ เลขานุการ 1 
22 นายณัฏวัฒน์ ศรีขาว  วิศวกรรมศาสตร ์ เลขานุการ 2 
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ตารางที่ 43  สรุปกิจกรรมและงบประมาณสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ(บาท) ผู้เข้าร่วม(คน) 

โครงการร่วมงานวันไหว้ครู มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 2,000 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

โครงการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ระดับบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 –พฤษภาคม 

2561 ( จ านวน 8 ครั้ง) ) 
 

7,000 
(ใช้จริง 1,800) 

25 

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” 
ครั้งท่ี 17 

ในวันท่ี 16-18,25-26,30 
พฤศจิกายน 2560 

60,000 
(ใช้จริง 55,495) 

100 

โครงการร่วมงานประเพณลีอยกระทง ประจ าปี
พุทธศักราช  2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560 12,000 10 

สัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับ
การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ณ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และ
โครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา 

วันท่ี 17-20 มกราคม 2561 60,000 14 

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหวา่งคณะ KKU 
Games 2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันท่ี 11-17 กุมภาพันธ์ 2561 30,000 150 

โครงการสัมมนาสรปุผลการด าเนนิกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันท่ี 26 - 27 กรกฎาคม 2561 
ณ  อ าเภออุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น 

8,040 12 

รวมท้ังสิ้น 169,335- บาท 321 คน 
 

  
 
 
 
 
 

สัมมนาศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา 
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สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2561  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และส่งมอบปณิธานสู่คณะกรรมการชุดใหม่ 

ประชุมสมัมนาจัดท าแผนเชิงปฏบิัติการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ 
ประจ าปี 2562 
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ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2558) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีขึ้น และได้ด าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 จ านวน  3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จและมีผลงานโดด
เด่น ในด้านวิชาการและ/หรือมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

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

3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จในการบูรณาการองค์
ความรู้ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั่วไป 

1.  ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดร.สมพร  หวานเสร็จ 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ้านวยการเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 
ประวัติการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาหลักสูตรและการสอน)  
ผลงานดีเด่น :  
1. บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2544 สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น จากชมรมส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ปี พ.ศ. 2544 
2. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2547 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 
4. ผู้บริหารดีเด่นด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2551 
5. ผู้บริหารดีเด่นด้านการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ปี พ.ศ. 2551 
6. เข็มเชิดชูเกียริผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2551 
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (Person Awards) ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2553 
8. รางวัลระดับชาติ ผู้บริหารสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(+OBEC Awards) ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปี 2554 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2555 
9. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ปี พ.ศ. 2558 จาก
ส านักงานคุรุสภา 
10.รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารราชการดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ปี พ.ศ. 2559 
11. ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2559 
12. ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ “ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรวมส าหรับผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ”ฯลฯ 
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3. นายชาติชาย เกตุพรหม 
ต าแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสัตวศาสตร์) 
ผลงานดีเด่น :  
1. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ อกท. ประจ าปี
การศึกษา 2551 จากองค์อุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. 2552 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3. รางวัลเกียรติยศเพื่อประกาศเกียรติคุณคนดี ความดี แทนคุณแผ่นดินร่วมสร้างชาติไทย บุคคลตัวอย่างแห่งปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2553 สาขาบริหารการศึกษา นิตยสารเส้นทางไทย 
4. ได้รับรางวัล “เพชรแผ่นดิน” ครูมีคุณค่าทางการศึกษา สาขาผู้บริหารสถานศึกษาการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จากนิตยสารเพชรแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2553 
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยอาชีวศึกษา เร่ือง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2554 
6. ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เหรียญเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2554 จากคุรุสภา 
7. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ. 2554 
8. รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ปี พ.ศ. 2558 

 

2. นายธงชัย เจริญกุลเมธี 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ้านวยการฝ่าย การกระจายสินค้า บริษัท ไอ พี เทรดดิ ง จ้ากัด   
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
ผลงานดีเด่น :  
1. การพัฒนาธุรกิจ ช่องทางใหม่ๆ ให้บริษัท ไอ พี เทรดด้ิง โดยการจัดท าแผนงาน และ จัดหา – แต่งต้ังศูนย์ 
จัดจ าหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างรากฐานการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต การบริหารงานที่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ล่วงหน้า จากแผนงาน 2 ปี สามารถท าส าเร็จในเวลา 6 เดือน มีร้านค้าครอบคลุม  
จาก 20,000 ร้านค้า เป็น 71,000 ร้านค้า ยอดขายเติบโตจากปีที่ผ่านมา 55% ในขณะที่ตลาดทั่วไปซบเซา ส าหรับเขต กทม. สามารถมียอดขาย
จาการบริหารแบบใหม่นี้ เติบโตเป็น 2 เท่า ใน 6 เดือน ความส าเร็จดังกล่าว อีกด้านหนึ่ง คือ การจัดการองค์กร วางผังองค์กรที่สอดรับกับการ
บริหารช่องทางการขายใหม่นี้ และ การอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มี KPI ที่ชัดเจน วัดผลได้   
2. บริษัทดัชมิลล์ ยอดขายนม UHT จาก 2,750 ล้าน เป็น 4,000 ล้านบาท สินค้า พาสเจอไร้ซ์ จาก 800 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท  ช่วงที่
ด ารงต าแหน่ง ผอ.ฝ่ายขาย โดยการจัดตั้ง - ขยายช่องทางการขายใหม่ให้ บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด ครบทั่วประเทศ แผนงาน 2 ปี ส าเร็จ ภายใน 1 ปี 
ครึ่ง และ จัดตั้งฝ่าย ตรวจสอบ การกระจายสินค้า และ พัฒนาการท างานของฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทดัชมิลล์ จ ากัด ซ่ึงยังไม่มีบริษัท Consumer 
Product สามารถท าได้ในปัจจุบัน 
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2. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทวิชาการและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา 
ต าแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์  
ม.ขอนแก่น 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) 
ผลงานดีเด่น :  
1. รางวัล Thailand Energy Awards 2013 ด้านอาคารควบคุมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันการศึกษา 
2. รางวัล Asean Energy Awards 2013 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ 
3. รางวัล Thailand Energy Awards 2015 ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานอาคาร
ควบคุม 
4. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 
5. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
6. ได้รับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Find) ระยะที่ 2 เป็นเงิน 
50,624,390.32 บาท 
 

1. ดร.พิกุลทอง ขอเพ่ิมทรัพย์ 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส (งานอาหาร เกษตร และสุขภาพ )  
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประวัติการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)  
ผลงานดีเด่น :  
1. เป็นหัวหน้าโครงการ 3 โครงการ ที่ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการให้ค าปรึกษา ออกแบบ และประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาสูตรและออกแบบบรรจภุัณฑ์ใหม่พร้อมกับการผลักดันให้เกิดขยายผลในเชิงการค้ามากกว่า 20 รายการ  
2. เป็นผู้น าหลักในการจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใหก้ับวิสาหกจิในกลุ่มอาหารและเครื่องส าอาง ครอบคลุมหวัขอ้การฝึกอบรมที่มีผลกระทบ
ตลอดห่วงโซ่ทางธุรกิจ 
3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นผลงานดีเด่น เมื่อปฏิบัติงานเป็นนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้รับ รางวัล The most 
interesting technology for investment และ ผลงานที่น าเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) จาก
งาน NSTDA Investors’ Day 2012 เจ้าของผลงานแผ่นแปะรักษาสิวคิวแอคเน่ส์แบบแรกของโลก 
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3. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทบูรณาการ  
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ว่าที่ ร.ต.ประพัฒน์  เดชหาญ 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ  
(ผู้อ้านวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม) สังกัดส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 9 
 จังหวัดพิษณุโลก 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาส่งเสริมการเกษตร) 
ผลงานดีเด่น :  
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กรมทรัพยากรน้ า  ประจ าปี พ.ศ. 2559  เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  
(อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ า 
2. ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี  พ.ศ. 2559  เข้ารับเกียรติบัตรและครุฑทองค าจาก ดร.วิษณุ  เครืองาม  
(รองนายกรัฐมนตรี)  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
3. ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดแพร่ให้เป็น บุคคลต้นแบบ ที่ปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล  อดุลยเดช ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชารจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ 
 

2. ผศ.ดร.จริยา อ้าคา เวลบาท 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจา้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
/รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากายวิภาคศาสตร์) 
ผลงานดีเด่น :  
1.มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ านวน 22 รายการ 
2. ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2559 ได้แก่
ผลงานวิจัยเร่ือง Effects of asiatic acid on spatial memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus 
3. ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2560 ได้แก่

ผลงานวิจัยเร่ือง Asiatic Acid Prevents the Deleterious Effects of Valproic Acid on Cognition and Hippocampal Cell 
Proliferation and Survival 
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2. นางรชยา  อาคะจักร 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : นักวจิัย สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง กลุม่งานวจิัยสัตว์ป่า  
ส้านักอนุรักษ์สัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 
ผลงานดีเด่น :  
1.ตัวแทนประเทศไทยเร่ืองการใช้รั้วรังผึ้งเพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยจากช้างปา่ ร่วมกับ  
Save The Elephants ภายใต้โครงการของ Dr. Lucy E. King (Elephant and Bee Project) 
2. บุคลากรมหาวิทยาลยัดีเด่น ประจ าป ี2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 
3. บุคลากรมหาวิทยาลยัดีเด่น ประจ าป ี2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 
 

3. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ 
ต้าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ้านวยการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทรัพยากรที่ดินและ สิ่งแวดล้อม) 
ผลงานดีเด่น :  
1.เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการจัดท าพิพธิภณัฑ์ดินของประเทศไทย โดยเป็นหัวหนา้โครงการในการจัดสร้างพิพธิภัณฑ์ 
ดินประจ าภูมภิาคทั่วประเทศขึ้นอีก 12 แห่ง ปัจจบุันส าเร็จและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแล้ว จ านวน 8 แห่ง 
กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ผลงานนี้เป็นประโยชน์มากในการให้ความรู้แกป่ระชาชน ให้เห็นความส าคัญของทรัพยากรดิน รู้จักใช้ และรู้การปรับปรุง
บ ารุงดิน ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
2.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 
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กิจกรรมอื่นๆ  
 

 ประชุมคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ด้านบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพี่ให้น้อง คร้ังที่ 17 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

ชนบท ในโครงการพ่ีให้น้อง ครั้งที่ 17 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 39 โดยร่วมกับ สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุด และสนามเด็กเล่น 
ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ และอาคารเรียน มีบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน และในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมท าบุญครบรอบ 39 ปี ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 และเดินทางไปท าพิธี
มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรบัณฑิต
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วิทยาลัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู นักเรียน และชาวบ้าน กว่า 50 คน เข้าร่วมปรับปรุงอาคารเรียน
นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และจ่ายยาฟรี ให้กับประชาชนและนักเรียนที่มารับบริการ โดย
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หลังพิธีร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ 
นักเรียน คุณครู และชาวบ้านกว่า 150 คน 
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 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2559-2560 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 298 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 136 คน ปริญญาโท 
1,546 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน และปริญญาตรี 5,622 คน รวม 7,606 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์บัณฑิตวิทยาลัย (SWOT) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์บัณฑิตวิทยาลัย (SWOT) กลุ่ม
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการโดย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกัน
คุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 
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 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่าย

สนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
การประชุม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นอกจากนี้ทีป่ระชุมได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์บัณฑิตวิทยาลัย (SWOT) 
กลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายฯ ด าเนินการโดย ดร.ประสงค์ ต่อโชติ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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 ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 

เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือประสานและ
ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและผู้แทนเข้าร่วมประชุมกว่า 130 คน 
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 การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ในนามประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

ของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.อัญชลี ตัต
ตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทคบร ให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิ เศษ เรื่อง  "นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบั ณฑิตศึกษาเพื่อ
คว ามยั ่ ง ยืน "  โ ดย พลอากาศ เอก  ดร.ประจิน จั่นตรอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ในการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 สัมมนาสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Focus Group) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ให้
เกียรติด าเนินการสนทนากลุ่ม สัมมนาสรุปผลการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Focus Group) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
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 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา
กีฬาของประเทศไทยสู่โอลิมปิค 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 
หัวข้อ “โภชนาการและการปรับตัวเพ่ือการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล 
ลีลายุวัฒน์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งการประชุม
วิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 
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 ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญโรงทาน ณ โรงทานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชา

อุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
"ครบรอบ 40 ปี" นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญโรงทาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงทาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น อาคารเรือนพักญาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 
 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที1่8 สิงหาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุ
สาวรีย์ฯ หน้าอาคาร SC. 06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 มุทิตาจิต คุณธีรพล มะลิดา 
คณะผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน "จากใจถึงใจด้วยสายใยที่

ผูกพันธ์" ให้แก่ คุณธีรพล มะลิดา ต าแหน่ง พนักงานสถานที่ บ 1 บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือแสดงมุทิตาจิตเนื่องใน
โอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 หลักสูตรสาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรสาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ถวายพวงมาลาวันมหิดล 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม

พิธีวางพวงมาลาเพ่ือน้อมเกล้าฯ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 
2561 วันที่  24 กันยายน 2561 ณ บริ เวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกท่ีมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน 

ดังรายละเอียดในตารางที ่44 
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ตารางท่ี 44  หน่วยงานภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วัน/ เดือน/ ปี ชื่อหน่วยงาน หัวข้อที่มาศึกษาดูงาน จ านวน(คน) 

10 มกราคม 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 

30 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงใหม ่

การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย งานประกัน
คุณภาพและงานด้านวารสาร 

7 

23 สิงหาคม 2561 Savannakhet University 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา การวิจัย และความ
ร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษา 

5 

14 กันยายน 2561  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

การบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx 17 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ต้อนรับ Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2560 ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 จ านวน 6 หลักสูตร โดยจ านวน 2 หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินจาก
กรรมการที่แต่งตั้งจากส่วนกลางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา และจ านวน 3 หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการที่
แต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม และจ านวน 1 หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 
ได้แก่  หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
(MRDM) เพ่ือขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR) 
ก าหนดการพร้อมรายชื่อคณะกรรมการและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 45 และตารางท่ี 46 

 
ตารางที่ 45  รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

วันที่ตรวจประเมิน หลักสูตร ประธานและกรรมการ คณะ/สถาบัน สถานะ 
วันพฤหัสบดี ท่ี 30 
สิงหาคม 2561 ห้องเรียน
สาขาวิชาร่วม 4 

วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา 
 -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์  คณะเทคนิคการแพทย์ ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

และวิศวกรรมศาสตร์ 
กรรมการ 

ผศ.พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
วันศุกร์ ท่ี 31  
สิงหาคม 2561 ห้องเรียน
สาขาวิชาร่วม 4 

การจัดการการพัฒนา
ชนบท (MRDM) 
   - การจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต 

รศ.ดร. จักรพงษ์ พวงงามชื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 
กรรมการ 

ผศ.ดร.ตระกูล ช านาญ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

กรรมการ 

วันอังคาร ท่ี 4  
กันยายน 2561 ห้องเรียน
สาขาวิชาร่วม 4 

การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม 
   - บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
อ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 6 
กันยายน 2561 ห้องเรียน
สาขาวิชาร่วม 4 

ชีวเวชศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย  คณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
ผศ.ดร.อาทิตย์  
ศิลป์ศิริวานิชย์ 

คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

173



 
 

ตารางท่ี 46  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ()ไม่ผ่าน () คะแนน ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาโท    
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์  3.60 ดี 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

 3.41 ดี 

3. หลักสูตรการจดัการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการการ
พัฒนาชนบท (MRDM)  

 3.31 ดี 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม 

 2.87 ปานกลาง 

ระดับปริญญาเอก    
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์  3.67 ดี 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและ
การกีฬา 

 3.41 ดี 

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 20.27 คะแนน 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 6 หลักสูตร 
คะแนนที่ได้ 3.38 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
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หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
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 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 
ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นแนวทางการน าและบริหารองค์กร ผู้บริหารสามารถน าแนวทางของเกณฑ์นี้มาใช้ในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานทุกด้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท าให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท าให้มีระบบในการดูแลบุคลากรให้ก้าวหน้าและผูกพันกับองค์กร มีการปรับปรุงการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มีการน าระบบปฏิบัติการต่างๆและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
บริหาร สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการและติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ ซึ่งได้ช่วยให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรมี
ความส าเร็จและก้าวหน้าตามที่ตั้งใจไว้ การน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้นี้ ได้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินอย่างรอบ
ด้านว่า ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในต าแหน่งใดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนและในระยะ
ยาวต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ได้ช่วยให้องค์กรจัดการงบประมาณสอดคล้องกับพันธกิจ นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาจุด
แข็งและโอกาสในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในการดูแลลูกค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มาใช้บริการเป็นส าคัญ ท้ายที่สุดคือ
องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 
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ตารางท่ี 47  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ น้ าหนัก 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

กรรมการประเมิน 
รายงานผลการประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าคะแนน
ประเมิน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

การประกันคุณภาพ 
      

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 10 100 100 5 0.54 

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
   

   
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ค่าเฉลี่ยนับรวมจากทุก

หลักสูตร รวมหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก) สาขาวิชา
ร่วม 

ร้อยละ 8 90 94 5 0.43 

3 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) สาขาวิชาร่วม 

ร้อยละ 8 50 57.39 5 0.43 

4 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) สาขาวิชาร่วม 

ร้อยละ 8 100 138.82 5 0.43 

5 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) ทุกคณะ 

ร้อยละ 8 100 127.45 5 0.43 

6 จ านวนผลงานวิทยานพินธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ทุกคณะ 

รางวัล 8 90 96 
 

4.2 0.36 

สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
      

7 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด สาขาวิชาร่วม 

ร้อยละ 8 18 21.05 5 0.43 

8 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด ทกุคณะ 

ร้อยละ 8 4 6.02 5 0.43 

9 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดบัที่แลกเปลีย่นไปและมา
ต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด สาขาวิชาร่วม 

ร้อยละ 8 5 2.63 1.63 0.14 

ด้านการบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
      

10 จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อไปศึกษาวจิัย ณ ต่างประเทศ 

ทุน 8 24 19 1.5 0.13 

11 จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและวิจัยในการท า
วิทยานพินธ์หรอืการศึกษาอิสระ 

ทุน 8 840 546 0 0.00 

12 ระดับของการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร ระดับ 3 4 3.86 3.86 0.12 

รวม 93 
 

3.87 
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คณะผู้จัดท ำ 
 ที่ปรึกษำ 

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

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

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

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

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