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คํานํา
รายงานประจ�าปี 2560 จัดท�าขึน้ เพือ่ รายงานผลการด�าเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน
2560 ทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการด�าเนินกิจกรรมโครงการตามกรอบ
ภารกิจทีก่ า� หนดโดยสภามหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 2) การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร 3) การตลาดและการรับเข้า
นักศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม และแผนยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (พ.ศ. 2558 – 2561) ซึง่ แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละด้านได้ถา่ ยทอด
สู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งแผนงานของโครงการเหล่านี้
ได้ดา� เนินการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาและงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทัง้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามค�ารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
รายงานประจ�าปีฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องและผูส้ นใจทัว่ ไป
ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานทุกด้านให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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วิทยานิพนธ์ดีเด่น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
และได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
คู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์
การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม
การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
นักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
นักศึกษานานาชาติ
การประชาสัมพันธ์และการตลาด
เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมอื่นๆ
การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะผู้จัดท�ำ
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การประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามหมวดรายรับ – รายจ่าย
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จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
ตารางที่ 12 งบประมาณทีใ่ ช้จา่ ยจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
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ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
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ตารางที่ 17 สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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ตารางที่ 35 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ 2560
ตารางที่ 36 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ�าปี 2559
ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
โดยได้รบั รางวัลจากองค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 38 จ�านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข)
ที่น�าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559
จ�าแนกตามคณะ
ตารางที่ 39 จ�านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่น�าเสนอ/
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามคณะ
ตารางที่ 40 ระเบียบ/ ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 41 จ�านวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 42 จ�านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 43 จ�านวนนักศึกษาปัจจุบันและจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 44 จ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�าแนกตามประเทศ
ตารางที่ 45 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. 2559
ตารางที่ 46 สรุปกิจกรรมและงบประมาณสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
ตารางที่ 47 หน่วยงานภายนอกทีม่ าเยีย่ มเยือนและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 48 รายชือ่ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 49 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
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รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูปที่ 2 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รูปที่ 3 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
รูปที่ 4 จ�ำนวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
รูปที่ 5 จ�ำนวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา
รูปที่ 6 จ�ำนวนประกาศรับ จ�ำนวนผู้สมัคร และจ�ำนวนรับจริง ปีการศึกษา 2560
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 7 จ�ำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
รูปที่ 8 จ�ำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 9 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
จ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
รูปที่ 10 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 11 จ�ำนวนทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�ำวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำแนกตามคณะ
รูปที่ 12 จ�ำนวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำแนกตามคณะ
รูปที่ 13 จ�ำนวนทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท�ำวิทยานิพนธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามคณะ
รูปที่ 14 จ�ำนวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามคณะ
รูปที่ 15 ทุนวิจัยส�ำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษา
ที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท�ำวิจัย
ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามคณะ
รูปที่ 16 ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามคณะ
รูปที่ 17 จ�ำนวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 18 จ�ำนวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2557 - 2560
จ�ำแนกตามระดับชาติและนานาชาติ

รายงานประจำ � ปี 2560
ซ Annual Report 2017
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ความเปนมาของบัณฑิตวิทยาลัย

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น หน่ ว ยงานในระดั บ คณะซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าเมื่ อ วั น ที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพือ่ รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรม
โครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพิ่มอีก จ�านวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน�้า รวมเป็นเปิดสอนทั้งสิ้น
ในปีการศึกษา 2524 จ�านวน 7 สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
และในปี พ.ศ. 2558 มีการเปลีย่ นแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้ถูกจัดเป็นหน่วยงาน
ระดับวิทยาลัย เพือ่ รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกทัง้ ด้านการรับเข้า การลงทะเบียน
และการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการทั้งหมดและเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีสาขาวิชาเปิดสอน
เพิ่มมากขึ้นและมีคณะต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวข้องมากขึ้น ท�าให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจ�ากัด
ไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้คณะด�าเนินการ โดยก�าหนดให้แต่ละคณะมีคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยท�าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลาง ท�าหน้าที่รับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาบัณฑิตศึกษา
การบริ ห ารงานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการที่ ส� า คั ญ ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ภายหลั ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลีย่ นแปลงระบบบริหารจัดการจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 3 คน และผู้ช่วยคณบดี 1 คน
ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย สื่อสาร ก�ากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการด�าเนินงาน
2. คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) รองคณบดี 3 คน
3) ตัวแทนจากหัวหน้าสาขาวิชา 1 คน 4) ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 คน 5) หัวหน้าส�านักงานคณบดี เป็นเลขานุการ
มีอ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�าคณะ วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558
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3. คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้วยบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
1) คณบดี 2) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ 3) รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย 4) หัวหน้า
ส�ำนักงานคณบดี 5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 26 คน มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอ
แนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา แล้วถ่ายทอดนโยบายจากบัณฑิต
วิทยาลัยไปสู่คณะต่าง ๆ
4. คณะกรรมการทีป่ รึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3 คน
(ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายการต่างประเทศ) 3) ตัวแทน
จากคณบดี 3 คน (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย
5. คณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 1) คณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 2) หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี 3) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัณฑิตวิทยาลัย
4) ตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ ที่มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้า
ที่รับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จากคณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติยังคณะต่าง ๆ ในส่วนของการบริหารงานในส�ำนักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติ
ให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการโดยการจัดแบ่งหน่วยงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ โดยไม่มีการ
แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ ส�ำนักงานคณบดี แต่สามารถจัดแบ่งเป็นงานหรือกลุ่มงานตาม
ยุทธศาสตร์ของภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบในช่วงเวลา นั้น ๆ ไม่เกิน 3 กลุ่มงาน โดยจัดท�ำเป็น
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจคือ กลุ่มภารกิจ
อ�ำนวยการ และกลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
เมือ่ พิจารณาจากภารกิจหลักทีม่ อบหมายโดยสภามหาวิทยาลัย วิสยั ทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีก่ ำ� หนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูม่ หาวิทยาลัยแห่งการวิจยั
มหาวิทยาลัยคุณภาพและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงก�ำหนดต�ำแหน่ง (Positioning) ของตนเองใน
ฐานะเป็นหน่วยงานกลางท�ำหน้าที่ก�ำหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษา และให้การสนับสนุน
ส่งเสริม ตลอดจนก�ำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยคุณภาพและการเรียนรู้ บั ณฑิตวิทยาลัยจึงกาหนดตาแหน่ง (Positioning) ของตนเองในฐานะ
เป็น หน่ว ยงานกลางทาหน้าที่กาหนดและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาและให้การสนับ สนุน ส่งเสริม
ตลอดจนกากับติดตามการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริห ารของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำบัณฑิตวิทยำลัย

คณบดี

คณะกรรมกำรประจำบัณฑิตวิทยำลัย

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำร่วม

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรปฏิบัตติ ำม
นโยบำยด้ำนบัณฑิตศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำยแผนและกำร
ประกันคุณภำพ
+

ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

สำนักงำนคณบดี

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

กลุ่มภำรกิจสำรสนเทศ
และวิชำกำร

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูปรูทีป่ ที1่ 1โครงสร้
างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
Graduate School 5

การบริหารองค์กร

การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย ประจ�ำปี 2560
1

2

3

4

5

6

7
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1. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
กรรมการ
3. รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
กรรมการ
5. ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รศ.ดร.สุวรี ฤกษ์จารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชา
8. นางสุจิตรา ทัศนจินดา
กรรมการและเลขานุการ

8

หน้าที่ของคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย

1. วางนโยบายและแผนงานทีเ่ กีย่ วกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา
3. พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. พิจารณาการขอจัดตั้ง จัดสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย
5. วางนโยบายและแนวทางการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเสาะแสวงหาแหล่งเงินทุน
เพื่อสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
7. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือ
เพือ่ มอบหมายให้ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดอันอยูใ่ นอ�านาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
Graduate School 7

คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 1 คณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตำ�แหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำ�นักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ประสานงานกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจำ � ปี 2560
8 Annual Report 2017

กรรมการ

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คณบดี

ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป
รองคณบดีฝา่ ยแผนและการประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน
ผู้ช่วยคณบดี

นางสุจิตรา ทัศนจินดา
หัวหน้าส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจอ�านวยการ

นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
Graduate School 9

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มภารกิจอ�ำนวยการ

นางสุจิตรา ทัศนจินดา

หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจอ�ำนวยการ

การเงิน

พัสดุ

บุคคล

นางศิรินธร สุวรรณทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิไลพร นามหงษา นางสาววรินภ์ธร นันตะเวชกูล นางแววตา วรรณค�ำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช�ำนาญการ
แผนและประกันคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลและงานอาคาร
ผลิตเอกสาร

นางสาววัชรินทร์ แพงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจิรพัฒน์ จันทะไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบรรณ

นางหนูแดง ตาบ้านดู่
พนักงานธุรการ
รายงานประจำ � ปี 2560
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นายไพศาล แสงสุวรรณ
พนักงานทั่วไป
แม่บ้าน

นายธีรพล มะลิดา
พนักงานสถานที่

นางสาวรุ่งนิภา คนล�้ำ
คนงาน

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ
นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์

นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจสารสนเทศและวิชาการ
วิทยานิพนธ์และรูปเล่มวิทยานิพนธ์

นางรัตติยากร วิมลศิริ นางสาวปัทมา สมพงษ์
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ นักวิชาการศึกษา

นายสุพัฒน์ พิบูลย์
พนักงานธุรการ ส 4

สาขาวิชาร่วม

นางหอมหวล นาถ�้าเพชร นางสาวพนัชกร โชคลา
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ นักวิชาการศึกษา
การตลาดและประชาสัมพันธ์

นางสาวศิตธีรา สโมสร
นักวิเทศสัมพันธ์

นายอภิเชษฐ์ บุญจวง
นักสารสนเทศ

นายอนุสรณ์ มั่นคง
นักวิชาการศึกษา

รับเข้าและสโมสรนักศึกษา

ทุนการศึกษา

นางพัชลี พวงคต
นักวิชาการศึกษา
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
และวารสาร

นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
อบรมและ

นางพาณิภัค พระชัย
นักวิชาการศึกษา

นางเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า
นักวิชาการศึกษา

One Stop Service

วิเทศสัมพันธ์/นานาชาติ

นางสาวนวพร หนูเส็ง
นางสาวนันทิยา ศิลาชัย
นักวิชาการศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
ICT และสารสนเทศ

นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ
นักวิเทศสัมพันธ์

นายรัฐพล สมบูรณ์
นายประสงค์ ต่อโชติ นางสาวศิรพิ ร เบญจมาศ นายภาสพงษ์ ฉัตรดอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษาช�านาญการ นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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ปณิธาน เพื่อก�ำกับมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
วิสัยทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัยทีม่ กี ารบริหารจัดการการศึกษาทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ น�ำพามหาวิทยาลัยสูก่ ารเป็น
		
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�ำระดับโลก
พันธกิจ 1. การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
3. การตลาดและการรับเข้านักศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
เอกลักษณ์		 การท�ำงานแบบความร่วมมือและเชื่อมโยง
อัตลักษณ์		 บัณฑิตพร้อมท�ำงานบนพื้นฐานการวิจัย
วัฒนธรรมองค์กร ความร่วมมือ การบริหารจัดการ และการบริการที่ดี
ค่านิยม 1. การให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ
2. รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
3. ความโปร่งใส
4. พร้อมปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. การท�ำงานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีม
วิจัยที่เข้มแข็ง
3. การรักษามาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารพัฒนางานวิจยั ทีเ่ กิดจากการบูรณาการ
5. การตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6. การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐาน
3. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศ
และต่างประเทศ
4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท�ำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี
7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2560

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้กา� หนดกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561
มีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนีค้ อื 1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพือ่ พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั 2) การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง 3) การ
รักษามาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร 4) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชา
ร่วม ที่น�าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ 5) การตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6) การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ผลักดันให้ยทุ ธศาสตร์ไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้ และได้พฒ
ั นา
ตามกรอบข้อตกลงการปฏิบัติราชการที่ได้ท�าไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรอบตัวชี้วัดของระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น การบริหารและแนวทางในการผลักดันภารกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบผลส�าเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารทั้งสิ้น 70 โครงการ และได้ด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก�าหนดไว้ 67
โครงการ (ร้อยละ 95.71) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่

ยังไม่ดา� เนิน อยู่ระหว่าง ด�าเนินการ ผลรวม
การ
ด�าเนินการ
แล้ว
ทั้งหมด

1. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย

1

1

6

8

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง
3. การรั ก ษามาตรฐานและส่งเสริม ให้เกิด การยกระดั บ
คุณภาพของหลักสูตร
4. การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่น�าไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ
5. การตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6. การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลรวมทั้งหมด
ร้อยละ

-

-

2

2

-

1

15

16

-

-

6

6

1
1.43

2
2.86

20
18
67
95.71

20
18
70
100.00
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ผลการดําเนินงาน
ประจํ า ป 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
Graduate School, Khon Kaen University
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรท�ำงานอยู่ 3 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้) ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชัว่ คราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย
มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด 31 คน จ�ำแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 21 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 4 คน ลูกจ้างประจ�ำ  1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน ซึ่งบุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ร้อยละ 67.74 รองลงมาคือ ลูกจ้างชั่วคราว
ร้อยละ 16.13 ของบุคลากรทั้งหมด ส�ำหรับวุฒิการศึกษาของบุคลากรจ�ำแนกเป็นปริญญาเอก 1 คน
ปริญญาโท 11 คน ปริญญาตรี 15 คน และต�ำ่ กว่าปริญญาตรี 4 คน ส่วนใหญ่สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 48.39 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 35.48 ของบุคลากรทั้งหมด ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จ�ำนวนบุคลากรจ�ำแนกตามประเภทการท�ำงาน อายุตัว อายุราชการ และวุฒิการศึกษา
การจัดกลุ่ม
บุคลากรตามสาย
งาน
1. พนักงาน
มหาวิทยาลัย
1.1 งบประมาณ
แผ่นดิน
1.2 เงินรายได้
2. ลูกจ้างประจ�ำ
3. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จ�ำนวน
(ร้อยละ)

อายุเฉลี่ย (ปี)
อายุตัว

21 (67.74%) 44.68
4 (12.90%)
1 (3.23%)
5 (16.13%)
31 (100.00%)
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อายุ
ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี
ราชการ ปริญญาตรี

18.71

37.58 13.56
44.10 17.08
36.44 7.05
42.42 16.11

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

วุฒิการศึกษา (ร้อยละ)
ปริญญาโท

ปริญญา
เอก

3 (9.68%) 8 (25.81%) 9 (29.03%) 1 (3.23%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
1 (3.23%)
4(12.90%)

3 (9.68%)
1 (3.23%)
3 (9.68%)
15(48.39%)

1 (3.23%)
0 (0.00%)
1 (3.23%)
11(35.48%)

0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
1 (3.23%)

โครงการอบรม ประชุม สัมมนาที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจ�านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาร้อยละ 100.0 สามารถจ�าแนกตามหน่วยงานที่จัดโครงการ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 4 โครงการ มีบุคลากรเข้าร่วม จ�านวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.35 โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 56 โครงการ
มีบุคลากรเข้าร่วมจ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55 และโครงการที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอง
จ�านวน 7 โครงการ มีบคุ ลากรเข้าร่วม จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
และตารางที่ 5
ตารางที่ 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทีจ่ ดั โดยบัณฑิตวิทยาลัย ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

เรื่อง

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น (ครั้งที่ 2) ส�าหรับบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดพิมพ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559
ด้วยตนเอง”
4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ
One Stop Service เรือ่ ง “จิตวิทยาการท�างานเป็นทีม”
5 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา (GSMIS) คณะกรรมการ
เครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา
และผูป้ ฏิบตั งิ านบัณฑิตศึกษา
6 ศึกษาดูงานกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรและโครงการพระราชด�าริ ช่างหัวมัน
7 ประชุมจัดท�าแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ�านวน
(คน)
135
1 กุมภาพันธ์ 1.ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ
2560 2.ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
วันที่

วิทยากร

2 พฤษภาคม 1.ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ
2560 2.ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล

25

6 กุมภาพันธ์ นางสาววิไลพร นามหงษา
2560

20

18 สิงหาคม นายปณัฐ เนรมิตตกพงศ์
2560
13 กันยายน นายอภิเชษฐ์ บุญจวง
2560

19

7-10
สิงหาคม
2560
7 มิถุนายน
2560

10

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย

80

35
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
จ�ำแนกตาม หน่วยงานที่จัดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน
จำ�นวน (โครงการ) จำ�นวน (คน)
1. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
1
HPE
1
1
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56
29
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2
2
กองแผนงาน
7
3
กองการเจ้าหน้าที่
12
3
กองคลัง
9
5
กองบริหารงานวิจัย
1
1
กองวิเทศสัมพันธ์
1
2
กองสื่อสารองค์กร
2
3
คณะเกษตรศาสตร์
1
1
คณะแพทยศาสตร์
1
2
คณะพยาบาลศาสตร์
1
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
4
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
1
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
14
ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย
1
6
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2
2
สำ�นักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2
3
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
1
1
สำ�นักงานประเมินและประกันคุณภาพ
3
4
สำ�นักบริหารและพัฒนาวิชาการ
3
4
สำ�นักหอสมุด
1
4
3. บัณฑิตวิทยาลัย
7
31
รวมทั้งหมด
67
31
รายงานประจำ � ปี 2560
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ร้อยละ
19.35

93.55

100.0
100.0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรตามต�าแหน่งงาน ซึง่ ระบบการประเมินได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสม
กับภาระงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงทุกปี โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ตงั้ คณะกรรมการด�าเนินงานตามระบบประเมิน
ผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนขึ้นมารับผิดชอบในการประเมินผลงานของบุคลากร
คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่ในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมิน การด�าเนินการได้
แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 2 ช่วง คือ ระยะที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และระยะที่ 2
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงการวางแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท�าแฟ้มสะสมงานโดยมีวิธีการด�าเนินการดังนี้
1. การจั ด กลุ ่ ม บุ ค ลากร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น อยู ่ 3 กลุ ่ ม คื อ
1) กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 2) กลุ่มลูกจ้างประจ�า 3) กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรทุกคน จะต้อง
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามทีม่ หาวิทยาลัยก�าหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดท�าแผนปฏิบตั กิ ารประจ�าปี
เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกคนได้มสี ว่ นร่วมจัดท�าเอกสารแสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบส�าหรับต�าแหน่ง
2. การมอบหมายงาน และข้อก�าหนดในการมอบหมายงานการมอบหมายงานให้บคุ ลากรต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย เหมาะสมกับระดับต�าแหน่งและ
สาขาวิชาชีพ นัน้ ๆ โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผูม้ อบหมายงาน และผูร้ บั มอบงาน และมีการก�าหนด
น�้าหนักคะแนนผลงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเองตาม
สัดส่วนที่บุคลากรก�าหนดร่วมกัน
3. การปฏิบตั งิ าน บัณฑิตวิทยาลัยให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านตามหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้แล้วเสร็จ
ตามก�าหนด ในระหว่างการด�าเนินงานจะต้องมี เลขานุการคณะก�ากับ หัวหน้างานติดตาม และให้คา� ปรึกษา
พร้อมทั้งแนะน�าให้ความช่วยเหลือในกรณีมีปัญหาในการด�าเนินงาน ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
4.1 รายงานการประเมินตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้ บัณฑิตวิทยาลัย
จะให้บคุ ลากรจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัยก�าหนด โดยแสดง
ความส�าเร็จของงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และดัชนีชวี้ ดั ทีส่ ะท้อนถึงปริมาณและคุณภาพกับผลการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งต้องสามารถแสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยจัดท�าเป็นแฟ้มสะสมงาน (Port folio)
4.2 การประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 100 แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) การประเมินปริมาณงาน (คะแนนเต็ม 40) โดยประเมินตามภาระงานที่ก�าหนดไว้
ในข้อก�าหนดการจ้างหรือข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน
2) การประเมินคุณภาพงาน (คะแนนเต็ม 30) โดยประเมินตามดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ของงานที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดการจ้างหรือข้อก�ำหนดการปฏิบัติงาน
3) การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 20) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน (10 คะแนน) และสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงาน (10 คะแนน)
			 4) การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร (360 องศา) บุคลากรประเมิน
กันเอง (10 คะแนน)
โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส�ำนักงาน และผูป้ ระสาน
งานกลุม่ โดยประเมินจากเอกสารทีผ่ รู้ บั การประเมินรายงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมงานและ SAR
5. วิธีการประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินผลงานโดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนน
ผลงาน (งานหลัก งานรอง และงานพัฒนาตนเอง) โดยคะแนนแต่ละงานอยู่ในช่วงที่ก�ำหนด ในแต่ละ
งานจะต้องก�ำหนดคะแนนปริมาณงาน และคุณภาพของงาน การพิจารณาผลการประเมินฯ จะน�ำคะแนน
ทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน แล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ 5 เกณฑ์ คือ ดีเด่น ดีมาก
ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง และแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบโดยวิธีลับ พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคลากรทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ควรพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองต่อไป
ตารางที่ 6 ระดับคะแนนการประเมินผลงาน
เกณฑ์

คะแนน

ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

90-100
80-89
70-79
60-69
ต่ำ�กว่า 60

6. ผลการประเมิน
		
6.1 ผลต่อองค์กรจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย จะท�ำให้
หน่วยงานงานทราบว่าผลงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีหน่วยงานก�ำหนดไว้ในภาพรวม สัมฤทธิ์ผล
เท่าใด ซึ่งจะต้องน�ำมาทบทวนปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง
6.2 ผลต่อบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยน�ำผลคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการพิจารณาดังนี้
1) การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 3 กลุ่ม
2) การต่อสัญญาจ้างของบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3) การให้รางวัลส�ำหรับผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ านในระดับดีเด่น ดีมาก เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ
ต่อบุคลากร โดยให้รางวัลในการ อบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นไปอีก
ตามประกาศการให้รางวัลฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยก�ำหนดดังนี้
รายงานประจำ � ปี 2560
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ตารางที่ 7 รางวัลส�าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก
กลุ่ม
ช�านาญการและหัวหน้าส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวที่มีต�าแหน่งเทียบเท่า
ปฏิบัติการ (ต�าแหน่งที่บรรจุจากวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี)
ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจ�าที่บรรจุจากวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี

ดีมาก
6,000
4,000

ดีเด่น
15,000
10,000

2,000

5,000

ตารางที่ 8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภท
พนักงานเงินงบประมาณ
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว

1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560
ดีมาก
ดีเด่น
4
15
4
1
2
3

7. การจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แล้วยังขาดศักยภาพบางอย่างส�าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จ บัณฑิตวิทยาลัยจัด
โครงการอบรมหรืออาจจะส่งไปอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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แสดงความยินดีกับคุณสุจิตรา ทัศนจินดา หัวหน้าส�ำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารดีเด่น ประจ�ำปี 2560

ประชุมติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริการ One Stop Service ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายงานประจำ � ปี 2560
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โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น (ครั้งที่ 2) ส�าหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ

ประชุมเรื่อง “การจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 ด้วยตนเอง”
โดยคุณวิไลพร นามหงษา นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมจัดท�าแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ 2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ศึกษาดูงานกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และโครงการพระราชด�ำริ ช่างหัวมัน ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560

กิจกรรม 5ส ณ ส�ำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรม 5ส ณ อาคารพิมล กลกิจ

รายงานประจำ � ปี 2560
24 Annual Report 2017

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด โดยรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษาตั้งแต่การรับเข้าจนสิ้นสุด
กระบวนการส�าเร็จการศึกษา จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 19 คณะ 1 วิทยาเขต คือ
วิทยาเขตหนองคาย (จ�านวน 3 คณะ) และ 3 หน่วยงาน คือส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ท�า
หน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนด้านการลงทะเบียน ส�านักหอสมุด และส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนและให้บริการทางด้านการศึกษาค้นคว้างานด้านการเรียนการสอนการติดต่อสือ่ สาร
ผ่านระบบออนไลน์ หน่วยงานเหล่านีม้ ปี ญ
ั หาในความไม่คล่องตัว และเกิดความล่าช้าในการประสานงาน
ระหว่างคณะ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับโครงสร้างในการบริหารงานใหม่โดยกระจายความ
รับผิดชอบไปยังคณะต่างๆ ให้มบี ทบาทและหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะนัน้ ๆ
จึงได้มีคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาเกิดขึ้น
หน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นในการร่าง
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพื่อถือปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน หน้าทีอ่ กี อย่างของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คือการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลทีบ่ ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยได้พฒ
ั นาขึน้ ส�าหรับเป็นศูนย์กลางในการน�าข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษาไปใช้อา้ งอิงได้ คือฐานข้อมูล
สารสนเทศบัณฑิตศึกษา GSMIS ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลทะเบียน
อาจารย์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

รายชือ่ คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ประจ�าปี 2560
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
5. ผู้ช่วยคณบดี
6. นางลุมพินี แสนเมือง
7. นางอาภร พลเยี่ยม
8. นางปารัชญ์ โคธิเสน
9. นางสาวศรัญยา พิชิตวงศ์ชัย
10. นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร
11. นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ
12. นางสาวแสงจันทร์ สัมฤทธิร์ นิ ทร์

เป็นประธานกรรมการ
เป็นรองประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์)
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคโนโลยี)
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์)
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์)
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์)
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์)
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์)
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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13. นางสาวเนตรนภา ตะลาด
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
14. นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์)
15. นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ เป็นกรรมการ ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์)
16. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
17. นางสาวชนิดา ชาอินทร์
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์)
18. นางธรธัญญา ธารเลิศ
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์)
19. นางขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์)
20. นางอริสรา อุดจันทร์
เป็นกรรมการ (ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์)
21. นางสาวกนิษฐา ประนม
เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
22. นางสาวเพ็ญณิชชา สีชาพุด
เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนคณะศิลปกรรมศาสตร์)
23. นางสาวภัคจิรา แสนใจ
เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ )
24. นางสาวอรอุมา ศึกษา
เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ)
25. นางอารีย์ อินเสาร์
เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตฯ)
26. นางสาวอัญญรัตน์ ตึกประโคน เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตฯ)
27. นางสาวสุภณิดา ศรีวสิ ทุ ธิชยั
เป็นกรรมการ (ผูแ้ ทนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตฯ)
28. นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ
เป็นกรรมการ (ผู้แทนส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
29. นางสาวพิมนพัท เลียบสวัสดิ์ เป็นกรรมการ (ผู้แทนส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
30. นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
เป็นกรรมการ (ผู้แทนส�ำนักหอสมุด)
31. นายปฐมพงศ์ พรหมภูเบศ
เป็นกรรมการ (ผู้แทนส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
32. นางสุจิตรา ทัศนจินดา
เป็นกรรมการ
33. นางรัตติยากร วิมลศิริ
เป็นกรรมการ
34. นางหอมหวล นาถ�้ำเพชร
เป็นกรรมการ
35. นางสาวศิตธีรา สโมสร
เป็นกรรมการ
36. นางสาวนันทิยา ศิลาชัย
เป็นกรรมการ
37. นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
เป็นกรรมการ
38. นาสุพัฒน์ พิบูลย์
เป็นกรรมการ
39. นายอภิเชษฐ์ บุญจวง
เป็นกรรมการ
40. นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
41. นางพาณิภัค พระชัย
เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
ได้แก่ การอบรม สัมมนา การประชุมต่างๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ประชุม ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
รายงานประจำ � ปี 2560
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ตารางที่ 9 ก�าหนดการประชุม และเยี่ยมชมคณะคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่าย
สนับสนุนบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ประชุมเครือข่าย/เยี่ยมชมคณะ

หมายเหตุ

1

1/60 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารพิมล กลกิจ

2

2/60

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 4 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

3/60

วันที่ 16-18
กุมภาพันธ์ 2560

สรุปแนวทาง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ จ.กาญจนบุรี

4

4/60

วันที่ 13 กันยายน 2560

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติ
งานระบบสารสนเทศระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(GSMIS) คณะกรรมการเครือข่ายการประสาน
งานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิ
งานบัณฑิตศึกษา ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ตึก
เพี ย รวิ จิ ต ร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ วั น พุ ธ ที่
13 กันยายน 2560

เวลา
10.00-12.00 น.

ปฏิบัติงานตาม
แผน

เวลา
08.30-16.30 น.

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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การบริหารงบประมาณ

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จากงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 9,648,940.00 บาท และงบประมาณเงินรายได้ (รายรับจริง)
จ�ำนวน 39,543,888.77 บาท รวมทั้งสิ้น 49,192,828.77 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
ถึง ตารางที่ 12 และรูปที่ 2 ถึง รูปที่ 3
ตารางที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำ�แนกตามหมวดรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ�
ค่าจ้างชั่วคราวและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวม

จำ�นวนเงินที่ได้รับจัดสรร
9,547,740.00
101,200.00
9,648,940.00

งบประมาณเงินรายได้ (รายรับจริง)
งาน/หมวดรายรับ

จำ�นวนเงิน

1. รายได้จากการจัดการศึกษา

5,001,853.85

2. รายได้จากการเรียนการสอน

202,600.00

3. รายได้จากค่าปรับ

816.00

4. รายได้จากบริการวิชาการ

491,400.00

5. รายได้จากการบริจาค/สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

100,000.00

6. รายได้อื่น

87,160.00

7. รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน
8. รายได้ระหว่างหน่วยงานรับโอนจากหน่วยงานอื่น

รายงานประจำ � ปี 2560
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442,200.92
33,217,858.00

รวม

39,543,888.77

รวมทั้งสิ้น

49,192,828.77

รูปที่ 2 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตาม
หมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า

9,547,740.00

9,547,740.00

-

-

-

-

101,200.00

100,815.00

385.00

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

9,648,940.00

9,648,555.00

385.00

ค่าจ้างชั่วคราวและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 12 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย

งบประมาณเงิน
รายได้

งบประมาณแผ่นดิน

รวม

9,547,740.00
-

4,494,065.13

9,547,740.00
4,494,065.13

100,815.00

2,836,729.12

2,937,544.12

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย
เงินอุดหนุน

-

1,802,064.80
32,182,894.49

1,802,064.80
32,182,894.49

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
เงินสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย
(กองทุนรวม 5% และสาธารณูปโภค 5%)

-

950,290.10
536,162.98

950,290.10
536,162.98

9,648,555.00

42,802,206.62

52,450,761.62

เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า
ค่าจ้างชั่วคราวและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และสาธารณูปโภค

รวม

รูปที่ 3 งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
รายงานประจำ า ปี 2560
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จ�านวน
ทั้งสิ้น 243 หลักสูตร หลักสูตรเหล่านี้จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทาง
และความก้าวหน้าในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศักยภาพของอาจารย์และงานวิจยั ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน ซึง่ หลักสูตรสามารถจ�าแนก
ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะสิน้ สุดในตัวเอง ส�าหรับผูส้ า� เร็จการศึกษา ในระดับ
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จ�านวน 2 หลักสูตร
2. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ง่ เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และ/หรือการวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขัน้ ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตร บัณฑิต จ�านวน
138 หลักสูตร
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ร้างเสริมความเชีย่ วชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะสิน้ สุดในตัวเอง ส�าหรับผูส้ า� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว จ�านวน 16 หลักสูตร
4. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ง่ เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูง จ�านวน
87 หลักสูตร
นอกจากนี้ยังจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 และจ�าแนกตามคณะ
ดังตารางที่ 14 หลักสูตร เหล่านี้จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับของหลักสูตร ตามทิศทางและ
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา ความต้องการของตลาดและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศักยภาพ
ของอาจารย์และงานวิจัยตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสอน สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่มสาขา
วิชา มีจ�านวนทั้งหมด 243 หลักสูตร จ�าแนกเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท 138 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 16 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 87 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรนานาชาติทั้งสิ้น 31 หลักสูตร
ตารางที่ 13 จ�านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560
จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ล�าดับ
1
2
3

กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

ระดับของหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก
54
41
95
2
53
16
27
98
31
19
50
2
138
16
87
243
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจฯ
(วิทยาเขตหนองคาย)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ
(วิทยาเขตหนองคาย)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ
รวม

-

2

0
0

0

0
0

1
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

2

-

-

-

1
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-

1
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-

-
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1
1
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1

0
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
123

18
11
3

0
0
0

2

10
3
4
3
7
11
8
9

0
0
0
0
0
0
1
0

15

-

2

-

1
1
1
-

-

1
-

3
1
2
1
2
-

ไทย inter (1) ปกติ พิเศษ (A) ไทย inter

1
-

คณะ

ประเภท
หลักสูตร

ป.บัณฑิตชั้นสูง
การจัดการ
ประเภท
การจัดการ
รวม
รวม
รวม
ศึกษา
หลักสูตร
ศึกษา
ประเภท
หลักสูตร
รวม

ป.เอก
การจัดการ
รวม
ศึกษา

2
1

2

1

4
8
3
1

9
1

18
11
3

12
3
3
5
9
13
8
7

138 124

2
1

2

1
1

4
9
4
4

9
4

19
11
3

13
4
4
5
8
13
8
9
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1

-

1
-

1
7
2
3

8
3

5
4
3

2
1
2
8
6

-

-

-

-

-

-

2
14
-

181 16
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1
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4

17
4

23
15
6
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5
17
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-

16

0
0

0
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0
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0
0
0

0
0

0
0
0

0
2
0
0
0
14
0
0

16

-

-

-

-

-

-

2
14

0

-

-

-

-

-

-

-

16

0
0

0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
14

71

-

-

-

1
1
2
2

6
2

12
9
2

8
1
3
3
1
10
2
6

16

1
-

2

-

1
2
-

-

2
-

3
1
2
2

87

1
0

2

0
0

2
3
2
2

6
2

14
9
2

11
1
4
3
1
12
2
8
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1
-

2

-

2
3
2
-

6
1

14
9
2

11
1
4
3
1
12
2
5

11

-

-

-

1
2

1
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-

-

-

7
12
5
-

-

-

33
20
5

-

4

-

-

3
1

-

1
1

1
6

3
1

4

1
1

7
12
6
6

- 15 15
6 - 6

33 20 - 5

24
7
8
8
9
39
11
17

รวม

92 98 95 50 243

1
0

2

0
0

2
3
3
2

6
2

14
9
4

11 - 24 1 7 - 4 8 - 3 - 8 1 9 - 12 39 - 2 11 - 10 - - 17

(2) ปกติ พิเศษ (B) ไทย inter (3) ปกติ พิเศษ (C) ไทย inter (4) ปกติ พิเศษ (D)

รวม

ป.โท
สุขภาพ

1 คณะเกษตรศาสตร์
2 คณะทันตแพทยศาสตร์
3 คณะเทคนิคการแพทย์
4 คณะเทคโนโลยี
5 คณะพยาบาลศาสตร์
6 คณะแพทยศาสตร์
7 คณะเภสัชศาสตร์
8 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
9 คณะวิทยาศาสตร์
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
12 คณะศึกษาศาสตร์
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่

ป.บัณฑิต
ประเภท
การจัดการ
รวม
รวม
หลักสูตร
ศึกษา

ตารางที่ 14 จำ�นวนหลักสูตรปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามคณะ
มนุษยฯ
เทคโน

ตารางที่ 15 รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามคณะ
ที่

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ (SC)
ระดับปริญญาโท
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
ระดับปริญญาเอก
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์ (AG)
ระดับปริญญาโท
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร่
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เกษตรศาสตร์
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สัตวศาสตร์
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พืชไร่
คณะพยาบาลศาสตร์ (NU)
ระดับปริญญาโท
10 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ (MD)
ระดับปริญญาโท
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการ
แพทย์และ
ชีววิทยา
โมเลกุล
12 วิทยาศาสตร
เวชศาสตร์เขต
มหาบัณฑิต
ร้อน
ระดับปริญญาเอก
13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชีวเคมี
ทางการแพทย์
และชีววิทยา
โมเลกุล
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เวชศาสตร์
เขตร้อน

ปีที่เปิด

ฉบับล่าสุด

TQF

ประเภท

การจัดการ
ปกติ ค.พิเศษ*

2555

ใหม่

2560

นานาชาติ

ปกติ

2555

ใหม่

2560

นานาชาติ

ปกติ

2555

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

2556
2555

ปรับปรุง
ปรับปรุง

2561
2560

นานาชาติ
นานาชาติ

ปกติ
ปกติ

2556

ปรับปรุง

2561

นานาชาติ

ปกติ

2556
2558
2555

ปรับปรุง
ใหม่
ปรับปรุง

2561
2563
2560

นานาชาติ
นานาชาติ
นานาชาติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

2556

ปรับปรุง

2561

นานาชาติ

ปกติ

2555

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

2555

ใหม่

2560

นานาชาติ

ปกติ

2555

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

2555

ใหม่

2560

นานาชาติ

ปกติ
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ตารางที่ 15 รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามคณะ (ต่อ)
ที่

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HS)
ระดับปริญญาเอก
15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พัฒนศาสตร์
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
คณะเทคนิคการแพทย์ (AM)
ระดับปริญญาเอก
17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH)
ระดับปริญญาโท
18 สาธารณสุขศาสตรมหา สุขภาพระหว่าง
บัณฑิต
ประเทศ
ระดับปริญญาเอก
19 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาการระบาด
20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และชีวสถิติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ (DT)
ระดับปริญญาโท
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรม
ประดิษฐ์
คณะเทคโนโลยี (TE)
ระดับปริญญาโท
22 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความปลอดภัย
และการจัดการ
คุณภาพของ
อาหาร
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี
ชีวภาพ
อุตสาหกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VM)
ระดับปริญญาโท
24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการ
สัตวแพทย์
ระดับปริญญาเอก
25 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สหวิทยาการ
สัตวแพทย์
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ปีที่เปิด

ฉบับล่าสุด

TQF

ประเภท

การจัดการ
ปกติ ค.พิเศษ*

2556
2557

ปรับปรุง
ใหม่

2561
2562

นานาชาติ
นานาชาติ

ปกติ
ปกติ

2555

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

2556

ใหม่

2561

นานาชาติ

ปกติ

2555
2560

ปรับปรุง
ปรับปรุง

2560
2565

นานาชาติ
นานาชาติ

ปกติ
ปกติ

2560

ปรับปรุง

2565

นานาชาติ

ปกติ

2556

ใหม่

2561

นานาชาติ

ปกติ

2557

ใหม่

2562

นานาชาติ

ปกติ

2555

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

2555

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

ค.พิเศษ

ตารางที่ 15 รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามคณะ (ต่อ)
ที่

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

ปีที่เปิด

บัณฑิตวิทยาลัย (GS)
ระดับปริญญาโท
26 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
2555
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (CL)
ระดับปริญญาเอก
27 รัฐประศาสนศาสตร
การบริหาร
2559
ดุษฎีบัณฑิต
กิจการ
สาธารณะ
วิทยาเขตหนองคาย (NK)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (AS)
ระดับปริญญาโท
2556
28 วิศวกรรมศาสตรมหา วิศวกรรม
โทรคมนาคม
บัณฑิต
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
29 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร
2560
ทรัพยากร
ชีวภาพประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรม
2556
โทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
31 ปรัชญาดุษฎีีบัณฑิต
วิทยาศาสตร
2560
ทรัพยากร
ชีวภาพประยุกต์

ฉบับล่าสุด

TQF

ประเภท

การจัดการ
ปกติ ค.พิเศษ*

ปรับปรุง

2560

นานาชาติ

ปกติ

ปรับปรุง

2564

นานาชาติ

ปกติ

ใหม่

2561

นานาชาติ

ปกติ

ใหม่

2565

นานาชาติ

ปกติ

ใหม่

2561

นานาชาติ

ปกติ

ใหม่

2565

นานาชาติ

ปกติ

อาจารย์บัณฑิตศึกษา

จากข้อมูลสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2560 มีจา� นวนอาจารย์ทงั้ หมด 2,021 คน
และเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ�านวน 1,739 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.05 ของคณาจารย์ทั้งหมด
ในจ�านวนนี้สามารถจ�าแนกอาจารย์บัณฑิตศึกษาตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ ปริญญาเอก 1,064 คน
เทียบเท่าปริญญาเอก 355 คน ปริญญาโท 308 คน และปริญญาตรี 12 คน คณาจารย์เหล่านี้มี
คุณสมบัติการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีหน้าที่สอนและดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ดังรายละเอียดในรูปที่ 4 ถึง รูปที่ 5
และตารางที่ 16
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
Graduate School 35

รูปที่ 4 จ�านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

รูปที่ 5 จ�านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาจ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาขาวิชา
รายงานประจำ า ปี 2560
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ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ป.ตรี
อ. ผศ.
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 2
คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- 2
คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- 5
คณะแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- 5
ทั้งหมด
2 7

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ

รวม
รศ.
- 4
- 2
- 2
3 8
1 1
2 7
3 12

ป.โท
รวม
เทียบเท่า ป.เอก
อ. ผศ. รศ.
อ. ผศ. รศ. ศ.
59 29 10 98 - 7
10
4 21 - 14
8
3 25 - 7
4
- 11 - 7
5
- 12 - 1
3 4 - 13
- 13 - 11
1
- 12 - 54 44 17 115 - 6
4
3 13 - 8
5
9 22 - 11 14
3 28 - 3
8
2 13 - 15 11
- 26 - 11
2
- 13 - 22 49 24 95 140 88 100 27
1
11
4 16 137 73 95 27
9
10
3 22 - 7
5
2 14 3 15 5
1
8
4 13 - 3
6
5 14 - 1
1
3 5 - 8
3 11 - 135 122 51 308 140 88 100 27
355
332
23
355

รวม

อ.
73
21
23
11
6
5
5
2
141
13
26
60
9
11
22
74
18
7
9
13
6
12
9
288

ป.เอก
ผศ. รศ.
74 35
21 10
23 14
12 4
5
3
4
2
4
5
2
223 105
35 24
62 29
91 38
15 10
8
3
12 1
155 142
37 34
24 18
13 13
19 24
12 16
26 25
24 12
452 282
ศ.
1
1
20
6
4
8
2
21
11
1
2
2
2
3
42

อ.
183 134
52 28
61 39
27 18
14 13
11
5
9
18
9
13
489 195
78 19
121 34
197 71
36 12
22 26
35 33
392 236
100 156
50 16
37 19
58 14
36
9
66 13
45
9
1,064 565

รวม

รวม
ผศ. รศ.
105 45
31 14
31 17
16 4
12 3
5
5
4
6
2
267 122
39 27
67 38
105 41
23 12
19 3
14 1
297 269
121 134
34 21
33 20
27 28
18 21
27 28
37 17
669 436

ตารางที่ 16 จ�านวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ�าปี 2560 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา ต�าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา และคณะ

ทั้งหมด
ศ.
1 285
73
1 88
38
28
15
22
21
20 604
6 91
4 143
8 225
2 49
48
48
48 850
38 449
1 72
2 74
2 71
2 50
3 71
63
69 1,739

การรับเข้าศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้ส�ำเร็จการศึกษา
การรับเข้าศึกษา
1. วิธีการรับเข้า บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด�ำเนินการรับเข้า 3 วิธี คือ
1.1 การรับเข้าในระบบปกติ เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในภาคต้น และภาคปลาย ตามประกาศ
การรับสมัครสอบคัดเลือก ประจ�ำปีการศึกษานั้น ๆ ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ซึ่งการรับเข้า
โดยระบบปกตินี้ จะด�ำเนินการโดยผูส้ มัครกรอกข้อมูลการสมัครในระบบสมัครออนไลน์ พร้อมกับอัพโหลด
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครลงในระบบ โดยผูส้ มัครต้องตรวจสอบรายชือ่ ผูส้ มัครในเว็บไซด์ และต้อง
ผ่านการสอบคัดเลือก/การคัดเลือกในวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละ
สาขาวิชา ผูส้ อบผ่านหรือผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ�ำคณะ
1.2 การรับเข้ากรณีพเิ ศษ เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึง่ มิได้ดำ� เนินการตามประกาศการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานัน้ ๆ การรับเข้าวิธี
นี้เปิดช่องไว้ส�ำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของหน่วยงาน หรือองค์กร
หรือโครงการความร่วมมือ ทีม่ จี ำ� นวนเงินทุนเพียงพอส�ำหรับการศึกษาและท�ำวิจยั ตลอดหลักสูตร ทัง้ นี้
ผู้สมัครต้องยืน่ ใบสมัครทีห่ ลักสูตรนัน้ ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า และการรับเข้าศึกษาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ�ำคณะ
1.3 การรับเข้าตลอดปี เป็นการรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด�ำเนินการตามประกาศการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ เป็นการ
รับสมัครนักศึกษาเพิม่ เติมจากการรับในระบบปกติ ทัง้ นี้ ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครทีห่ ลักสูตรนัน้ ๆ หลักสูตร
พิจารณาการรับเข้า พร้อมหนังสือตอบรับของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทีเ่ ป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา
ก�ำหนด และการรับเข้าศึกษาต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจ�ำคณะ
2. จ�ำนวนรับเข้าศึกษา การก�ำหนดจ�ำนวนประกาศรับเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ท�ำเรื่อง
ส�ำรวจจ�ำนวนที่ต้องการประกาศรับของแต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะ และได้จัดท�ำโปรแกรมการค�ำนวณ
ศักยภาพ สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาของแต่ละสาขา โดยศักยภาพของสาขาวิชาให้เป็นไปตามที่
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วส่งไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้คณะได้ใช้
เป็นแนวทางส�ำหรับการพิจารณาจ�ำนวนรับในแต่ละภาคการศึกษา
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ตารางที่ 17 สรุปอัตราการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จ�านวน
ประกาศรับ

จ�านวนผู้
สมัคร

จ�านวนรับจริง

อัตราการรับ
เข้าศึกษา

10

0

0

1 : 0.00

ปริญญาโท

2,238

1,197

841

1 : 0.38

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

151

168

151

1 : 1.00

ปริญญาเอก

629

335

249

1 : 0.40

3,028

1,700

1,241

1 : 0.41

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

รูปที่ 6

จ�านวนประกาศรับ จ�านวนผู้สมัคร และจ�านวนรับจริง ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตาม
ระดับการศึกษา
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1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

สาขาวิชา

0
0
0
0

จำ�นวนประกาศรับ (1)

อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)

0 N/A N/A 981
0 0.00 0.00 643
0 N/A N/A 614
0 0.00 0.00 2,238

จำ�นวนประกาศรับ (1)
จำ�นวนผู้สมัคร (2)
จำ�นวนรับจริง  (3)

0
10
0
10

จำ�นวนผู้สมัคร (2)
293
432
472
1,197

จำ�นวนรับจริง  (3)
244
295
302
841

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)
0.30
0.67
0.77
0.53

อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)
0.25
0.46
0.49
0.38

จำ�นวนประกาศรับ (1)
0
151
0
151

จำ�นวนผู้สมัคร (2)
0
168
0
168

จำ�นวนรับจริง  (3)
0
151
0
151

N/A
1.11
N/A
1.11

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)

ป.บัณฑิตชั้นสูง
อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)
N/A
1.00
N/A
1.00

จำ�นวนประกาศรับ (1)
298
196
135
629

ปริญญาเอก

99
91
145
335

จำ�นวนผู้สมัคร (2)

ปริญญาโท

90
69
90
249

จำ�นวนรับจริง  (3)

ป.บัณฑิต

0.33
0.46
1.07
0.53

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)

ตารางที่ 18 จำ�นวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560  จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา

0.30
0.35
0.67
0.40

อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)
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1. วิทยาศาสตร์
2. เกษตรศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. ศึกษาศาสตร์
5. พยาบาลศาสตร์
6. แพทยศาสตร์
7. มนุษยศาสตร์ฯ
8. เทคนิคการแพทย์
9. บัณฑิตวิทยาลัย
10. สาธารณสุขศาสตร์
11. ทันตแพทยศาสตร์
12. เภสัชศาสตร์
13. เทคโนโลยี
14. สัตวแพทยศาสตร์
15. สถาปัตยกรรมศาสตร์
16. บริหารธุรกิจและการบัญชี
17. ศิลปกรรมศาสตร์
18. เศรษฐศาสตร์
19. วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
20. บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
21. ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
22. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วิทยาเขต
หนองคาย
รวม

คณะ

0

15

จ�านวนประกาศรับ (1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จ�านวนผู้สมัคร (2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0

จ�านวนรับจริง (3)
0

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

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)

อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

จ�านวนประกาศรับ (1)
655
201
413
245
85
99
87
138
25
172
39
167
54
50
115
165
37
45
115
62
25
30

จ�านวนผู้สมัคร (2)
112
62
124
333
128
48
61
21
5
119
69
57
14
7
22
42
29
36
45
4
4
3

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)
0.44

96 0.17
38 0.31
109 0.30
193 60.00
76 1.51
43 0.48
35 0.70
16 0.15
4 0.20
84 0.69
39 1.77
46 0.34
13 0.26
7 0.14
18 0.19
24 0.25
20 0.78
32 0.80
39 0.39
4 0.06
4 0.16
3 0.10

จ�านวนรับจริง (3)

0.00 0.00 3,024 1,345 943

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)

จ�านวนรับจริง (3)

จ�านวนผู้สมัคร (2)

จ�านวนประกาศรับ (1)

อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)

203
87
146
48
15
54
43
42
20
40
0
16
25
40
11
25
22
0
10
0
0
25

จ�านวนประกาศรับ (1)

ปริญญาเอก

59
19
42
56
12
29
35
11
8
29
0
10
5
3
6
23
43
0
0
0
0
4

55
16
38
35
4
25
25
9
8
21
0
7
5
2
5
14
24
0
0
0
0
4

0.29
0.22
0.29
1.17
0.80
0.54
0.81
0.26
0.40
0.73
N/A
0.63
0.20
0.08
0.55
0.92
1.95
N/A
0.00
N/A
N/A
0.16

0.27
0.18
0.26
0.73
0.27
0.46
0.58
0.21
0.40
0.53
N/A
0.44
0.20
0.05
0.45
0.56
1.09
N/A
0.00
N/A
N/A
0.16
0.31 151 168 151 1.11 1.00 872 394 297 0.45 0.34

0.15 0
0
0 N/A N/A
0.19 0
0
0 N/A N/A
0.26 0
0
0 N/A N/A
0.79 0
0
0 N/A N/A
0.89 0
0
0 N/A N/A
0.43 143 143 143 1.00 1.00
0.40 0
0
0 N/A N/A
0.12 0
0
0 N/A N/A
0.16 0
0
0 N/A N/A
0.49 0
0
0 N/A N/A
1.00 8 25 8 3.13 1.00
0.28 0
0
0 N/A N/A
0.24 0
0
0 N/A N/A
0.14 0
0
0 N/A N/A
0.16 0
0
0 N/A N/A
0.15 0
0
0 N/A N/A
0.54 0
0
0 N/A N/A
0.71 0
0
0 N/A N/A
0.34 0
0
0 N/A N/A
0.06 0
0
0 N/A N/A
0.16 0
0
0 N/A N/A
0.10 0
0
0 N/A N/A

อัตราการแข่งขัน (2)/(1)

ป.บัณฑิตชั้นสูง
จ�านวนผู้สมัคร (2)

ปริญญาโท
จ�านวนรับจริง (3)

ป.บัณฑิต
อัตราการแข่งขัน (2)/(1)

ตารางที่ 19 จ�านวนผู้รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามคณะ
อัตราการเข้าศึกษา (3)/(1)

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 6,430 คน
และ ในจ�านวนนีร้ วมถึงจ�านวนนักศึกษาทีส่ งั กัดวิทยาลัยทีเ่ ป็นหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
คือ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการจะรับผิดชอบด�าเนินการรับเข้าศึกษาและจัดการเรียนการสอนเอง แต่อยู่ภายใต้ระเบียบการ
จัดการศึกษาและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียด
ในรูปที่ 7 ถึง รูปที่ 8 และตารางที่ 20

รูปที่ 7 จ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

รูปที่ 8 จ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษา
รายงานประจำ า ปี 2560
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ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมทั้งหมด

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ

ป.โท
ก1 ก2
12 1,045
520
5
251
41
13
59
28
9
7
97
27
55 931
13 173
3
330
31 283
5
62
3
83
68 988
2
110
2
72
240
27 129
6
296
11
91
18
17
2
33
135 2,964
ข
1,168
28
10
81
30
45
18
172
784
137
60
51
20
6
61
13
27
9
3
9
1,366
2,225
548
266
122
43
59
73
27
276
811
1,123
246
384
334
67
92
1,117
125
74
267
165
305
111
35
35
4,465

รวม

ป.ชั้นสูง
ปกติ
279
271
8
279

ตารางที่ 20 จ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามคณะ
279
271
8
279

รวม

ป.เอก
รวม
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
66
415
481
1
164
165
61
84
145
53
53
3
110
113
1
4
5
403
8
176
88
675
32
1
59
28
120
180
76
52
308
172
5
4
1
182
15
2
16
7
40
3
3
1
21
22
210
19
237
64
530
59
77
33
169
1
1
2
3
7
7
1
43
51
19
8
6
3
36
31
84
115
45
7
1
3
56
19
2
1
22
29
2
22
21
74
679
27
828
152 1,686

รวม
ทั้งหมด
2,706
713
411
175
43
172
73
27
281
811
1,798
366
692
516
107
3
114
1,926
565
89
318
201
420
167
57
109
6,430

ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผไู้ ด้รบั อนุมตั สิ า� เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งสิ้น 2,081 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาเอก จ�านวน 276 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จ�านวน 137 คน ปริญญาโท จ�านวน 1,668 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 10 และตารางที่ 21

รูปที่ 9

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

รูปที่ 10 จ�านวนผูส้ า� เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามระดับการศึกษา
รายงานประจำ า ปี 2560
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0

ป.บัณฑิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมฯ
สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รวม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ (หนองคาย)

เทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ (หนองคาย)
บริหารธุรกิจและการบัญชี
พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

เกษตรศาสตร์
ทันตแพทย์

คณะ

ก(1)
ใหม่
ก1
4
5
2
5
8
5
11
2
42

ป.โท
ก(2)
ใหม่
ก2
36
10
23
21
17
75
40
26
55
122
74
12
217
4
11
7
145
3
20
10
928
18
1
20
24
35
10
5
2
12
6
29
10
3
21
20
75
407
698

ข
11
126
137

ป.ชั้นสูง

1(2)
ใหม่
1.1
4
6
9
9
3
2
34
20
1
1
2
11
102

ป.เอก
2(2) 2(1) 1(1) ป.
ใหม่ ใหม่ ใหม่
2.1 2.2 1.2 บัณฑิต
6
4
1
1
5
8
8
15 12 1
2 2
8
15 6
1
11
40
2
1
11
7
4
3
139 32 3
0

ระดับการศึกษา
กลุ่ม
ป.
ป.เอก สุขภาพ เทคโนฯ มนุษยฯ
ป.โท
ชั้นสูง
58
14
72
10
11
1
22
29
7
36
23
14
37
20
20
41
8
49
110
8
118
50 126
37
213
36
7
43
65
10
75
139
55
194
91
21
112
12
12
24
246
40
286
14
14
14
14
7
4
11
166
13
179
23
22
25
20
97
3
100
417
417
1,668 137 276 647 429 1,005

ตารางที่ 21 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2559

69
20
36
34
20
49
111
210
43
74
188
112
24
286
14
14
11
175
22
100
417
2,029

3
2
3
7
3
1
6
4
23
52

ไทย นานาชาติ

หลักสูตร

72
22
36
37
20
49
118
213
43
75
194
0
112
24
286
14
14
11
179
45
100
417
2,081

รวม

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังกิจกรรมต่อไปนี้

ทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป็นการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการท�ำวิทยานิพนธ์
ให้มคี ณ
ุ ภาพ การพัฒนาศักยภาพในด้านการน�ำเสนอผลงานวิจยั และการลดภาระงานสอนของคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา และเป็นการสนับสนุนเพือ่ เป็นการดึงนักศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ่งทุนการศึกษามีทั้งหมด 7 ประเภท ดังรายละเอียดในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ประเภททุนการศึกษาและวิจยั ทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้แก่นกั ศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เงื่อนไขที่ส�ำคัญของทุน

ระยะเวลารับสมัคร

1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�ำวิทยานิพนธ์
เงื่อนไขการสมัคร
1) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครง พิจารณาทุนปีละ 2 ครั้ง
ภาคต้นและภาคปลาย
เรียบร้อยแล้ว
2) โครงการทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาจัดสรรทุน
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพ
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วงเงินทุนที่จัดสรร
1) ปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
2) ปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
เงื่อนไขการสมัคร
1) ผลงานที่น�ำเสนอในการประชุมวิชาการ พิจารณาทุนปีละ 3 รอบ
คือ รอบที่ 1 : น�ำเสนอ
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์บทความ
ฉบับเต็มในเอกสารประกอบการประชุมทาง ระหว่าง
วิชาการ (Proceeding) และเป็นผลงานที่ วันที่1 ตุลาคม 2559 ถึง
ใช้ประกอบเงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษาได้ วันที่ 31 มกราคม 2560
2) ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ยื่นใบสมัครภายใน
วันที่ 1 - 14 กันยายน 2559
สามารถสมัครขอรับทุนได้ 1 ครัง้
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จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงินทุนที่
จัดสรร (บาท)

ปริญญาโท 149 คน ปริญญาโท
ปริญญาเอก 33 คน 2,390,600 บาท
รวม 182 คน
ปริญญาเอก
1,158,000 บาท
รวมเป็น
3,548,600 บาท

ปริญญาโท 146 คน ปริญญาโท
ปริญญาเอก 38 คน 1,783,800 บาท
ปริญญาเอก
รวม 184 คน
683,000 บาท
รวมเป็น
2,466,800 บาท

ตารางที่ 22 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)
เงื่อนไขที่ส�าคัญของทุน

ระยะเวลารับสมัคร

จ�านวนทุน

จ�านวนเงินทุนที่
จัดสรร (บาท)

วงเงินทุนที่จัดสรร
1) น�าเสนอในระดับชาติในประเทศ Oral
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท Poster วงเงิน
ไม่เกิน 3,000 บาท
2) น�าเสนอในระดับนานาชาติในประเทศ
Oral วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท Poster
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
3) น�าเสนอในระดับนานาชาติในต่าง
ประเทศ Oral วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
Poster วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท

รอบที่ 2 : น�าเสนอ
ระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ยื่นใบสมัครภายใน
วันที่ 1 - 12 มกราคม 2560
รอบที่ 3 :น�าเสนอระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560
ยื่นใบสมัครภายใน
วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560
2.1 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
Grad Research ร่วมกับ ทคบร. และ สคบท.
เงื่อนไขการสมัคร
ก�าหนดระยะเวลาในการ ปริญญาโท 2 คน รวมเป็น
1) ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
8,706 บาท
จัดการประชุม ปีละ 4 ครัง้
บัณฑิตศึกษาในขณะที่ยื่นขอรับทุน
2) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครง
เรียบร้อยแล้ว
3) นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และ
ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผล
งานร่วมด้วย
ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ดังนี้
1) ค่าลงทะเบียน
2) ค่าที่พัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดที่พักให้)
3) ค่าเดินทาง (เดินทางร่วมกัน)
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตารางที่ 22 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)
เงื่อนไขที่ส�ำคัญของทุน

ระยะเวลารับสมัคร

จ�ำนวนทุน

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
เงื่อนไขการสมัคร
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ก�ำลัง พิจารณาทุนปีละ 2 รอบ ปริญญาโท 3 คน
ปริญญาเอก 17
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ท�ำวิทยานิพนธ์
คือ
2) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครง รอบที่ 1 : ระยะเวลาท�ำ คน
รวม 20 คน
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรม
3) มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาวิจัย
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
จากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
ยื่นใบสมัครภายใน
4) บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยก วันที่ 1 - 14 กันยายน
ตามกลุ่มประเทศ โดยจ่ายในลักษณะเหมา 2559
จ่ายตามการพิจารณาของคณะกรรมการ รอบที่ 2 : ระยะเวลาท�ำ
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรา (บาท) ต่อไปนี้
กิจกรรม
วงเงินทุนที่จัดสรร ตามกลุ่มประเทศ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ยื่นใบสมัครภายใน
วันที่ 1 - 18 มกราคม 2560
รอบที่ 3 : ระยะเวลาท�ำ
กิจกรรม
วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560
ยื่นใบสมัครภายใน
วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม
2560
4. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
เงื่อนไขการสมัคร
1) คณะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ปริญญาโท 88 คน
ศึกษายื่นโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณ ภาคต้นและภาคปลาย
ปริญญาเอก 25 คน
เดือนมีนาคม
รวม 113 คน
2) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
รายงานประจำ � ปี 2560
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จ�ำนวนเงินทุนที่
จัดสรร (บาท)

ปริญญาโท
650,000 บาท
ปริญญาเอก
770,000 บาท
รวมเป็น
1,420,000 บาท

รวมเป็น
4,520,000 บาท

ตารางที่ 22 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)
เงื่อนไขที่ส�าคัญของทุน

ระยะเวลารับสมัคร

จ�านวนทุน

จ�านวนเงินทุนที่
จัดสรร (บาท)

3) ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า
10 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
จ�านวนเงินทุนที่อนุมัติ
ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา
8 เดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน
5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เงื่อนไขการสมัคร
1) มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา และไม่เคย พิจารณาทุนปีละ 2 ครั้ง ปริญญาโท 106 คน รวมเป็น
ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น
ภาคต้นและภาคปลาย
ปริญญาเอก 6 คน 560,000 บาท
2) เป็นวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ
รวม 112 คน
ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
3) จ�านวนเงินทุน ทุนละ 5,000 บาท
6. ทุนวิจัยส�าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง
เข้าศึกษาในหลักสูตรและท�าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ แบบปกติและแบบร่วมทุน
เงื่อนไขการสมัคร
แบบปกติ
แบบปกติ
พิจารณาทุน ช่วงเดือน
1) คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท 18 คน ปริญญาโท
ธันวาคม – มกราคม
ที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
ปริญญาเอก 8 คน 5,400,000 บาท
2) คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน
รวม 26 คน
ปริญญาเอก
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
แบบร่วมทุน
4,800,000 บาท
3) ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท 8 คน รวมเป็น
แบ่งเป็น 2 ประเภท
ปริญญาเอก 8 คน 10,200,000 บาท
3.1) ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน
รวม 16 คน
แบบร่วมทุน
300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปี
ปริญญาโท
การศึกษา)
1,200,000 บาท
3.2) ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน
ปริญญาเอก
600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี
2,400,000 บาท
การศึกษา)
รวมเป็น
3,600,000 บาท
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ตารางที่ 22 ประเภททุนการศึกษาและวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)
เงื่อนไขที่ส�าคัญของทุน

ระยะเวลารับสมัคร

จ�านวนทุน

7. ทุนฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
รอบที่ 1 :
รวม 34 คน
เงื่อนไขการสมัคร
1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ วันที่
16 พฤศจิกายน - 26
เทียบเท่า และมีต�าแหน่งทางวิชาการ
ธันวาคม 2559
ไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์
2) มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รอบที่ 2 :
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ วันที่ 1 มีนาคม - 7
ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือได้รับการ เมษายน 2560
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
สม�่าเสมอ ย้อนหลัง 5 ปี ไม่น้อยกว่า
5 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
โครงการวิจัยส�าหรับการฝกอบรมหลัง
ปริญญาเอกนี้
3) มีแหล่งเงินทุนต่างๆ ในการสนับสนุน
การฝกอบรมเฉพาะราย
4) กรณีคุณสมบัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย
(Mentor) ไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ตัดสิน แล้วน�าเสนอคณะกรรมการประจ�า
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รวม
691

รายงานประจำ า ปี 2560
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จ�านวนเงินทุนที่
จัดสรร (บาท)
รวมเป็น
8,715,000 บาท

35,039,106 บาท

ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนก
ตามทุน 7 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์ 2) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.1) โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Grad Research ร่วมกับ
ทคบร และ สคบท. 3) ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
4) ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจยั ในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 5) ทุนสนับสนุนผูช้ ว่ ยสอน
(TA) 6) ทุนวิจยั ส�าหรับคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา เพือ่ ให้สามารถรับนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพ
สูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท�าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 7) ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) รวมทัง้ สิน้ 691 ทุน เป็นจ�านวนเงินทุนทัง้ สิน้ 35,039,106 บาท
ดังรายละเอียดในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 จ�านวนผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา และจ�านวนเงินทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามระดับ
การศึกษา และประเภททุน
จ�านวนทุน (คน) รวมจ�านวน
ทุน (คน)
โท
เอก
1 ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์
149
33
182
2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
146
38
184
2.1 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการประชุม 2
2
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
Grad Research ร่วมกับ ทคบร.และ สคบท.
ที่

3
4
5
6

7

ชื่อทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10
เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท�า
106
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (5,000)
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
88
26
ทุนวิจัยส�าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อ
ให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท�าวิจัยใน
สาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc- toral Training)
รวม
527

รวมจ�านวนเงิน
ทุน (บาท)
3,548,600
2,466,800
8,706

12

22

1,420,000

6

112

560,000

25
16

113
42

4,520,000
13,800,000

34

34

8,715,000

164

691

35,039,106
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ผลการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามประเภทของทุน
1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 24 จ�านวนทุนและจ�านวนเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

9

107,000

11

282,000

20

389,000

28
24
43

565,000
477,000
491,600

4
4
7

175,000
205,000
236,000

32
28
50

740,000
682,000
727,600

45

750,000

7

260,000

52

1,010,000

149

2,390,600

33

1,158,000

182

3,548,600

รวม
รวมจ�านวน
จ�านวน รวมจ�านวน จ�านวน รวมจ�านวน จ�านวนทุน เงินทุน (บาท)
ทุน (คน) เงินทุน (บาท) ทุน (คน) เงินทุน (บาท) (คน)

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(พฤติกรรมสุขภาพ)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(วิทยาศาสตร์)
รวม

รูปที่ 11 จ�านวนทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามคณะ
รายงานประจำ า ปี 2560
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2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 25 จ�านวนทุนและจ�านวนเงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม รวมจ�านวน
จ�านวนทุน จ�านวน จ�านวนทุน จ�านวน จ�านวนทุน เงินทุน
(บาท)
(คน) เงินทุน (บาท) (คน) เงินทุน (บาท) (คน)
54
18
36

616,000
57,000
559,000

6
6

115,000
115,000

60
18
42

731,000
57,000
674,000

39
14
25
53
6
47
146

480,800
61,600
419,200
687,000
23,400
663,600
1,783,800

7
7
25
25
38

128,000
128,000
440,000
440,000
683,000

46
14
32
78
6
72
184

608,800
61,600
547,200
1,127,000
23,400
1,103,600
2,466,800

รูปที่ 12 จ�านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามคณะ
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3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ตารางที่ 26 จำ�นวนทุนและจำ�นวนเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำ�แนกตามคณะ และระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะ
จำ�นวนทุน จำ�นวนเงินทุน จำ�นวนทุน จำ�นวนเงินทุน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
เกษตรศาสตร์
3
200,000
เทคโนโลยี
2
140,000
1
60,000
เภสัชศาสตร์
1
60,000
แพทยศาสตร์
4
240,000
วิทยาศาสตร์
1
60,000
6
400,000
วิศวกรรมศาสตร์
3
190,000
1
70,000
รวม
10
650,000
12
770,000

รวม
รวมจำ�นวน
จำ�นวนทุน
เงินทุน (บาท)
(คน)
3
3
1
4
7
4
22

200,000
200,000
60,000
240,000
460,000
260,000
1,420,000

4. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท�ำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ตารางที่ 27 จ�ำนวนทุนและจ�ำนวนเงินทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท�ำวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามกลุม่ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำ�นวน
จำ�นวน
กลุ่มสาขาวิชา
จำ�นวนทุน
จำ�นวน
เงินทุน
เงินทุน
(คน)
ทุน (คน)
(บาท)
(บาท)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74
370,000
2
10,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
115,000
1
5,000
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
9
45,000
3
15,000
รวม
106
530,000
6
30,000
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รวม
รวมจำ�นวน
จำ�นวน
เงินทุน (บาท)
ทุน (คน)
76
24
12
112

380,000
120,000
60,000
560,000

รูปที่ 13 จ�านวนทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจยั ในการท�าวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�าแนกตามคณะ
5. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
ตารางที่ 28 จ�านวนทุนและจ�านวนเงินทุนสนับสนุนผูช้ ว่ ยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�าแนกตามกลุม่ สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

รวม รวมจ�านวน
กลุ่มสาขาวิชา
จ�านวน เงินทุน
จ�านวนทุน จ�านวนเงินทุน จ�านวนทุน จ�านวนเงิน
ทุน (คน) (บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
ทุน (บาท)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31
1,240,000
8
320,000
39 1,560,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
1,160,000
9
360,000
38 1,520,000
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
28
1,120,000
8
320,000
36 1,440,000
รวม
88
3,520,000
25
1,000,000 113 4,520,000
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รูปที่ 14 จ�านวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามคณะ
6. ทุนวิจยั ส�าหรับคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา เพือ่ ให้สามารถรับนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพสูง
เข้าศึกษาในหลักสูตรและท�าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

รูปที่ 15 ทุนวิจัยส�าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ
และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท�าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามคณะ
รายงานประจำ า ปี 2560
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7. ทุนฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

รูปที่ 16 ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�าแนกตามคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้นกั ศึกษา คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และบุคคลภายนอก มีความรูค้ วามสามารถในเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านและจ�าเป็น
ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จ�าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย บัณฑิต
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมในระยะสั้น ในเรื่องที่มีความจ�าเป็นที่จะ
ส่งเสริมความเข้าใจทักษะในด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดอบรม 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาต้น และ
ภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมภาคต้น ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน
และภาคปลาย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุน
ประชุมชี้แจงเพื่อท�าสัญญารับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด จ�านวน 39 หลักสูตร
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 2,811 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 หลักสูตรฝึกอบรมทีจ่ ดั อบรมให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8

จ�ำนวน
ผู้เข้า
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
อบรม
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครง รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 30
การวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (คณะแพทยศาสตร์)
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครง อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ
36
การวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (คณะศึกษาศาสตร์)
การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
68
Method Research)
(คณะศึกษาศาสตร์)
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม รศ.ภรณี ศิริโชติ
39
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทาง
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม รศ.ภรณี ศิริโชติ
43
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
Strategies for Academic Reading
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล
52
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
การออกแบบสอบถาม (Questonnaire
1) รศ.ยุพา ถาวรพิทักษ์
69
Design)
2) ผศ.นิคม ถนอมเสียง
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
แนวปฏิบตั กิ ารเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การสอบ/ นางรัตติยากร วิมลศิริ
44
การส่งวิทยานิพนธ์/การตีพมิ พ์เพือ่ ส�ำเร็จการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

9 การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10 การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
11 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for
Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
12 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for
Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า)
13 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL
และ M-Plus (หลักสูตรขึ้นพื้นฐาน)
รายงานประจำ � ปี 2560
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ระดับความพึง
พอใจด้านเนื้อหา
และประโยชน์
4.67
5.83
4.75
4.42

4.82
4.38
4.23
4.91

รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช
(คณะวิทยาศาสตร์)
รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช
(คณะวิทยาศาสตร์)

69

4.45

66

4.64

รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์
(คณะวิทยาศาสตร์)
รศ.ดร.ชัชวาลย์ เรือง
ประพันธ์
(คณะวิทยาศาสตร์)
อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ
(คณะศึกษาศาสตร์)

71

4.70

62

4.52

66

4.56

ตารางที่ 29 หลักสูตรฝึกอบรมทีจ่ ดั อบรมให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
ที่

ชื่อหลักสูตร

14 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL
และ M-Plus
15 การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เชิงคุณภาพ (Analyzing
Qualitative Data)
16 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

วิทยากร

อ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ
(คณะศึกษาศาสตร์)
อ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
อ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
องค์ประกอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
นางรัตติยากร วิมลศิริ
แนวปฏิบตั ใิ นการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ 1) นางรัตติยากร วิมลศิริ
2) นางสาวปัทมา สมพงษ์
การน�าเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ
ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
(Information Visualisation)
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
การน�าเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและ
รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน
โปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะแพทยศาสตร์)
และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
การน�าเสนอผลงานวิจยั : บรรยายและโปสเตอร์ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
การเขียนบทความวิจยั และการขอรับการตีพมิ พ์ รศ.ดร.สุชลี า เตชะวงศ์เสถียร
ในวารสารวิจยั (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะเกษตรศาสตร์)
และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
วิธกี ารจัดการความเครียด (Coping with stress) รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
(คณะแพทยศาสตร์)
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping
ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
Listening and Note Taking
ผศ.ดร.สุธิดา โง่นค�า
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
แนวทางการอ่านบทความวิจยั อย่างมีวจิ ารณญาณ 1) ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
(ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ 2) ผศ.ดร.ศิริพร ค�าสะอาด
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
สุขภาพ)

จ�านวน
ผู้เข้า
อบรม
62

ระดับความพึง
พอใจด้านเนื้อหา
และประโยชน์
4.56

52

4.58

76

4.52

68
8

4.79
5.00

59

5.00

31

4.59

46

4.71

60

4.81

52

4.81

53

4.11

59

4.76

36

4.61

25

4.22

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 29 หลักสูตรฝึกอบรมทีจ่ ดั อบรมให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
จ�ำนวน
ผู้เข้า
อบรม
22

ระดับความพึง
พอใจด้านเนื้อหา
และประโยชน์
4.79

100

4.40

93

4.40

63

4.41

37

4.30

21

4.83

54

4.66

73

4.39

วิทยากรจาก Science Park

46

4.56

1) ผศ.ดร.อัญชลี
ตัตตะวะศาสตร์
(คณะแพทยศาสตร์)
2) ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
(คณะศึกษาศาสตร์)
3) นางศิรินธร สุวรรณทอง
38 ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุน สนับสนุนการ 1) นางศิริธร สุวรรณทอง
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
2) นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
39 ประชุมชี้แจงเพื่อท�ำสัญญารับทุนอุดหนุนและ 1) นางศิริธร สุวรรณทอง
ส่งเสริมการท�ำวิทยานิพนธ์
2) นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น (คน)

609

4.40

184

-

107

-

ที่

ชื่อหลักสูตร

28 แนวทางการอ่านบทความวิจยั อย่างมีวจิ ารณญาณ
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
29 จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ส�ำหรับ Biomedical
Research
30 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส�ำหรับ Social
Science and Behavioral Science Research
31 จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
32
33
34
35

วิทยากร
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล

ส�ำนักงานจริยธรรมในการ
วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส�ำนักงานจริยธรรมในการ
วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส�ำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ในสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
จรรยาบรรณนักวิจยั (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
(คณะเทคนิคการแพทย์)
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และ อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุมแสง
สังคมศาสตร์)
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ อ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
การสืบค้นและการจดอนุสทิ ธิบตั รและสิทธิบตั ร นางจิราภรณ์ เหลืองไพลินทร์
(ส�ำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา)

36 หลักสูตร Research Product : Business
Development Model
37 การประชุมสัมมนาเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่ง
เสริมการท�ำวิทยานิพนธ์

รายงานประจำ � ปี 2560
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2,811

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบ
รายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเข้าใจถึง
ขั้นตอนการศึกษาและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการศึกษา หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
ให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับบัณฑิต
วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2560 ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 ครั้ง
ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยในภาคต้นมีจ�านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 876 คน และภาคปลาย 108 คน รวม 984 คน
ตารางที่ 30 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ที่
1

2
3
4
5

6

7

รายการ
ภาคต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง บัณฑิตศึกษา
กับThailand 4.0 ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ภาคปลาย วันที่ 5 มกราคม 2561
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิต
ศึกษา: เรียนอย่างไรให้ประสบความ
ส�าเร็จ ณ ห้องประชุม 3
ชัน้ 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วีดิทัศน์ แนะน�า บัณฑิตวิทยาลัย
แนะน�าการลงทะเบียน

วิทยากร

เอกสารที่แจกในงานปฐมนิเทศ
- ก�าหนดการปฐมนิเทศ
โดย
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย - คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น - สมุดโน้ต
- แผ่นพับข้อมูลทุนการศึกษา
- ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน
โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และคณาจารย์ ประจ�าปี 2560
คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ

- Presentation ของส�านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
แนะน�าการใช้บริการศูนย์
- ภาคต้น ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย - แผ่นพับแนะน�าศูนย์คอมพิวเตอร์
- Presentation ของศูนย์
คอมพิวเตอร์
-ภาคปลาย
คุณพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์ คอมพิวเตอร์
- แผ่นพับแนะน�าส�านักวิทยบริการ
แนะน�าการใช้บริการส�านัก วิทยบริการ -ภาคต้น
- Presentation ของส�านักส�านัก
คุณปรเมษฐ์ คีรเี มฆ
วิทยบริการ
-ภาคปลาย
คุณกิตติยา สุทธิประภา
แนะน�ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา
- ภาคต้น คุณชเยศ ศรีแก้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา
นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจ�าปี 2559
- ภาคปลาย
คุณชัยพัฒน์ อัศวพัฒนากูล
นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจ�าปี 2560
แนะน�าการใช้ระบบ GSMIS
คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ - คู่มือ การใช้ระบบ GSMIS
และคุณอภิเชษฐ์ บุญจวง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ภาคต้น 2560

ระดับความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการจัด
ปฐมนิเทศ
ระดับมาก (4.39)

ภาคปลาย 2560

ระดับมาก (4.48)

ภาคการศึกษา

รายงานประจำ � ปี 2560
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ระดับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาและประโยชน์

หัวข้อการประเมิน
ทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ

ระดับมาก (4.40)

สถานที่ในการจัดปฐมนิเทศ
มีความเหมาะสม
สถานที่ในการจัดปฐมนิเทศ
มีความเหมาะสม

ระดับมาก (4.44)

การน�าเสนอผลงานวิจัย

การน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมส�าคัญที่บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุน
ส่งเสริมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในด้านการน�าเสนอผลงานต่อสาธารณะ และในขณะเดียวกันนัน้
ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของงานวิจยั บัณฑิตศึกษา เพราะงานวิจยั นีจ้ ะได้รบั การยอมรับให้นา� เสนอ หรือ
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมสัมมนา ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะของมีกรรมการ
อ่านบทความ (Peer Review) การจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
(Grade Research) บัณฑิตวิทยาลัยได้ด�าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) การเป็นเจ้าภาพร่วมในการ
จัดประชุมวิชาการเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade Research) ร่วมกับที่ประชุมคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2) การจัดประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. การประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Grad Research ร่วมกับ ทคบร และ สคบท.
การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (National Graduate Research
Conference) เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2542 จากการริเริม่ ของทีป่ ระชุมคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ (ทคบร) เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยจัดการประชุมปีละ 1 ครั้ง และภายหลังเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
ของแต่ละมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นสมาชิก ทคบร ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว
ซึง่ สลับกันจัดกับสถาบันของสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ซึง่ จัดปีละ 2 ครัง้
รวมปีละ 4 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยการสนั บ สนุ น ทุ น เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นทางวิชาการจากคณาจารย์และนักวิชาการ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 32
ตารางที่ 32 จ�านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย
ที่

ชื่อการประชุม

1 การประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
2 การประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

สถานที่จัดนิทรรศการ

วันที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20-21 ตุลาคม 2559
วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
8-9 ธันวาคม 2559
อลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

จ�านวน
ผู้เข้าร่วม
1 คน
1 คน
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2. การจั ด ประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ 2560
(The National and International Graduate Research Conference 2017)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประจ�ำทุกปีติดต่อกันมากว่า 17 ปี แล้ว ส�ำหรับการจัดประชุมวิชาการที่เป็นระดับ
นานาชาติในปีนี้เป็นการจัดปีที่ 2 แล้ว โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 570 คน มีผู้สมัครเสนอผลงานจ�ำนวน
320 เรื่อง จาก 40 สถาบันทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาประเมิน
คุณภาพก่อนน�ำเสนอ รวม 259 ท่าน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ�ำนวน 132 ท่าน และผู้ทรง
คุณวุฒิภายในอีกจ�ำนวน 127 ท่าน ครอบคลุมใน 4 กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาน�ำเสนอ 249 เรื่อง แยกเป็นการ
น�ำเสนอในระดับชาติรวมทั้งสิ้น 185 เรื่อง แบ่งเป็นบรรยาย 66 เรื่อง โปสเตอร์ 119 เรื่อง ระดับ
นานาชาติรวมทั้งสิ้น 64 เรื่อง แบ่งเป็นบรรยาย 31 เรื่อง โปสเตอร์ 33 เรื่อง และในวันเสนอผลงาน
คือ วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีผู้เสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 246 เรื่อง โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิด พิธีมอบ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจ�ำปี มอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และการบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดในตารางที่ 33 ถึง ตารางที่ 35
ตารางที่ 33 จำ�นวนผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์เข้ามานำ�เสนอผลงาน ระดับชาติและ
นานาชาติ 2560 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม
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ระดับนานาชาติ
บรรยาย โปสเตอร์
9
3
4
4
7
15
4
8
7
3
31
33

รวม
12
8
22
12
10
64

ระดับชาติ
บรรยาย โปสเตอร์
1
6
14
17
16
35
3
19
32
42
66
119

รวม
7
31
51
22
74
185

การน�าเสนอผลงานแบบบรรยาย

การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ตารางที่ 34 จ�านวนรางวัลการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 จ�าแนก
ตามมหาวิทยาลัย
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ผลรวมทั้งหมด

ระดับชาติ
12
3
7
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
38

ระดับนานาชาติ ผลรวมทั้งหมด
5
17
7
10
2
9
2
4
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
18
56
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ตารางที่ 35 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก
1 Miss Patcharawan
Concurrent Validity of the
Suwannarat
Occiput-wall Distance as
Compared to a Standard
Cobb’s Method to Measure
Kyphosis in Elderly
2 Mr. Piman Pocasap
Erucin Activates Antiproliferative
Effect in Human Hepatocellular
Carcinoma Cell Line HepG2
via Microtubule Depolymerization
3 Ms. Tasneem Chemama Isolation and Screening of
Lactic Acid Bacteria Capable
of Inhibiting Food-Spoilage
and Food Borne Pathogens
from Fermented Food in
Southern Thailand
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
4 Mrs. Bussaba Bunkanan A Model of Linear Structural
Relationship of Factors
Influencing on Administration
for Health Promoting Schools
at Diamond Level of Basic
Educational Schools
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท
5 Mr. Thanachot Harnpa Stability Analysis of Hongsa
Coal Mine’s Pit Walls,
Xaignabouli Province, Laos PDR
6 Mr. Nuttawoot
Sricharoenchai
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สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน

ประเภทรางวัล

Program in Human
Movement Sciences,
Faculty of Associated
Medical Science,
Khon Kaen University
Program in Research
and Development in
Pharmaceuticals,
Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Khon Kaen
University
Department of Biology,
Faculty of Science,
Chiang Mai University

รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย

รางวัลระดับ
ชมเชย ระดับ
นานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์

Program in Educational รางวัลระดับดี
Administration, Faculty ระดับนานาชาติ
of Education, Buriram ประเภทโปสเตอร์
Rajabhat University

Department of Geological
Sciences, Faculty of
Science, Chiang Mai
University
Student Performances During Program in Physics,
and After Physics Instruction Faculty of Science,
Using Interactive Lecture
Mahidol University
Demonstration

รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย

ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ
7 Miss Saowarat Sirikamalat Fabrication, Characterization,
and Electrical Properties of
Multiwall Carbon Nanotube-Ag
Hybrid/PVDF Nanocomposites

สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน
Program in Materials
Science and
Nanotechnology,
Faculty of Science,
Khon Kaen University
Characteristics of Hydrochemical Department of
8 Miss Pimchanok
Species in Upper Nam Phong Geotechnology,
Chartchonbot
Catchment
Faculty of Technology,
Khon Kaen University
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
9 Ms. Myat Su Oo
Simple Colorimetric Assay for Program in Medical
Detection of Hg2+ Based on Technology, Faculty of
Gold Nanoparticles
Medical Technology,
Mahidol University
10 Mr. Nitikorn Jeayodae Lateral Flow
Program in Biotechnology,
Immunochromatograpphic
Faculty of Science,
Assay (LFIA) for the Detection Chulalongkorn University
of Tetracycline
11 Ms. Pyone Pyone Yee Simple and Rapid Analytical Program in Medical
Technique to Resolve the
Technology
Two Isomers, α-alanine and (International Program),
β-alanine
Faculty of Medical
using GC-MS/MS
Technology, Mahidol
University
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท
12 Miss Sirikwan
Decreased CD11b and CXCR2 Program in Molecular
Siriworadetkun
Expression in β-thalassemia/ Genetics and Genetic
HbE Leukocytes
Engineering, Institute
of Molecular Biosciences,
Mahidol University
Program in Biochemistry,
13 Ms. Yanisa Wassanatip Screening for Novel
Faculty of Science,
Hemoglobin F Inducer
Mahidol University
Compounds

ประเภทรางวัล
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดี
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลระดับดี
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย
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ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ
สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน
Program in Physical
14 Miss Arpassanan Wiyanad Appropriate Occiput-wall
Distance to Screen for a Risk Therapy, Faculty of
of Kyphosis
Associated Medical
Sciences, Khon Kaen
University
15 Miss Chanyaphat Rojnarong Optimization of Mycobacterial Program in Medical
Diagnostic Systems for Using Microbiology, Faculty
in A Microfluidic Chip
of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol
University
16 Miss Wan-angkan Poolsri The Target of Mitochondrial Program in Physiology,
Faculty of Medical
and Plasma Membrane
Science, Naresuan
Citrate Transporter Protein
Inhibitors on
University
De Novo Lipogenesis Pathway
Inhibition Induces Apoptosis
in HepG2 Cell
17 Ms. Mewadee Preecha Comparison of human growth Program in Clinical
factors between serum and Pathology, Faculty of
plasma by flow cytometric Medicine, Ramathibodi
bead-based immunoassay
Hospital, Mahidol
University
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท
18 Miss Chatchanok
Time-Varying Skill: An
Program in Finance,
Sripramoch
Investigation of UK Mutual
Faculty of Commerce
Funds
and Accountancy,
Chulalongkorn University
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท
19 นางสาวศิรวิ รรณ จันทร์สนี าค สมบัติไตรโบโลยี-เชิงกล และการทน
น�้ำมันของวัสดุเชิงประกอบยาง
อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนที่เติม
คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชัน้
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ประเภทรางวัล
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลระดับดี
ระดับนานาชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลระดับดีเด่น
ระดับนานาชาติ
ประเภทบรรยาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ รางวัลระดับดีเด่น
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ
และวัสดุ มหาวิทยาลัย
ประเภทบรรยาย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ
20 นางสาวศิรินภา สมบัติภูธร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสม
ส�าหรับการปลูกข้าวฟ่างหวาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย
21 นางสาวสุพิชชา ส่งประสพ ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย และสมบัติเชิงกลของ
เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ผสม
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอชพีคิวเอ็ม
22 นายณัฐศิษฎ์ ม่วงมันดี

การแยกแก๊สไนโตรเจน/
คาร์บอนไดออกไซด์/มีเทนในแก๊ส
ธรรมชาติดว้ ยเมมเบรนฐานไคโตซาน
23 นางสาวอารยา เขียวบริสทุ ธิ์ A new method for equilibrium
problems and a finite family
of pseudocontractive mapping
24 นางสาวรถพร พละศึก

Development of Robotic
Sensing System for Food
Analysis Application

25 นายประกอบเกียรติ วรรณชา การบ�าบัดน�า้ เค็มด้วยเมมเบรนไคโตซาน
ในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
26 นายยศอนันต์ โคตรเขื่อน การศึกษาและพัฒนาเครื่องท�าลาย
กระดาษแบบเพลาเดี่ยว
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
27 นายธีรนัย ร่วมรักษ์
A cost-saving human DNA
quantification system using
CSF1PO TaqMan Probe

สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะ
ไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สาขาวิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทรางวัล
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ
28 นายชนินทร์ แย้มสุวรรณ การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลแบบ
SNP ที่มีความจ�ำเพาะต่อยีนควบคุม
ลักษณะกลิ่นหอมในแตงกวา
29 นางสาวอณัศยา ดีสุข
การเปลี่ยนแปลงประชาคมของ
แพลงก์ตอนพืชจากอิทธิพลของ
ฤดูกาลและกิจกรรมของมนุษย์
บริเวณชายฝัง่ เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี
30 นางสาวพรรณพิมล เดชศิริ Two-Phase Mechanism of
Silver Nanoparticles Against
Escherichia coli O157:H7 Cells
31 นางสาวชุติมา คุณภักดี การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการย่อยร่วมของเชื้อจุลลินทรีย์
มูลไก่ และหญ้าเนเปียร์ ในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพระบบบ่อปิดแบบน�้ำวน
32 นายธีรติ ประทีป
Effects of Rotational Shifting
Cultivation on Bird Populations
in Pang Hin Fon Sub-District,
Mae Chaem District, Chiang
Mai Province
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท
33 นายวิธวัช วงศ์สมุทร
ผลของการทาไพรเมอร์ต่อความ
แข็งแรงยึดติดเฉือนระหว่างแบร็คเกต
จัดฟันกับวัสดุอุดอะมัลกัม
34 นายสมโภชน์ ชุมจิตร
Effects of Tubtim Chum Phae
Rice Bran Hydrolysates on
Blood Pressure and Oxidative
Stress in L-NAME Hypertensive Rats
35 นางสาวพรสวรรค์ พฤทธิ์ธ The Relationship between
โนปจัย
Socio-Demographic Characteristics, Clinical Characteristics,
Self-Management, and
Knowledge of Carbohydrate
Portion in Type 2 Diabetes
Patients
รายงานประจำ � ปี 2560
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สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทรางวัล
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการ
แพทย์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะสห
เวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย

ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
36 นางสาวพัสรี ศรีอุดร

ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการแพ้
ยาซ�้าข้ามโรงพยาบาลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการเชื่อมโยงข้อมูลแพ้
ยาผ่านระบบ HOSxP
37 นางสาวภัทราภรณ์ ทุพลชัย ฤทธิ์ของสารไมริเซตินในการยับยั้ง
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อ
น�้าดี
38 นางสาวเนตรชนก ลีลาอดิศร การสร้างลักษณะการกลายพันธุ์
แบบ Hereditary Persistence of
Fetal Hemoglobin ใน K562
ด้วยเอนไซม์ที่มีการตัดล�าดับเบส
แบบจ�าเพาะ
39 นางสาวเปริน วันแอเลาะ Anatomical Variations of the
Piriformis Muscle Morphology
and It’s Relationship to the
Sciatic Nerve
40 นายวีรพล ศฤงคารศิริ
Gene Expression of Epithelial
Cells Induced by Corrosion
Product of Recast Palladium
- Silver Alloy
41 นางสาวนวิยา ธนภูมิพงศ์ Comparison of Wear Resistance and Surface Hardness
of Dentoform Tooth and
Silane-treated Alumina
Reinforced Epoxy Resin
42 นางสาวพักตร์วิภา โชค ความสามารถในการจ�าแนกของ
ภูเขียว
กล่องไม้ความสูง 1.7 ซม. ในการ
ประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อม
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท
43 นางสาวพลอยไพลิน ตันติ การศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีของ
สกล
ส�านักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ
(Big 4) และในประเทศ (Non-Big
4) ของผู้ใช้บริการสอบบัญชีใน
ประเทศไทย

สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน
สาขาวิชาการจัดการ
เภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทรางวัล
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ รางวัลระดับดีเด่น
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ระดับชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทโปสเตอร์
สาขาวิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

สาขาวิชากายภาพบ�าบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

สาขาวิชาการบัญชี
รางวัลระดับดีเด่น
คณะบริหารธุรกิจและการ ระดับชาติ
บัญชี มหาวิทยาลัย
ประเภทบรรยาย
ขอนแก่น
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
44 นางสาวนฤมล นิ่มนวล

ชื่อบทความ
การเมืองในแบบเรียน

45 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศรี กลวิธีความไม่สุภาพที่ใช้ในสัมพันธ
สารการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจในรัฐสภาไทย
46 นายรชต ถนอมกิตติ

ผลของโปรแกรมการเต้นแอโรบิกที่มี
ต่อสมาธิของเด็กก่อนวัยเรียน

47 นายวรัญญู เสนาสุ

เส้นทางกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ :
จากรัฐบาลทักษิณถึงรัฐบาลสุรยุทธ์

48 นางสาวกนกพร ฐานะเจริญกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้าของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

49 นางสาวฐิติวรรณ พิมพ์เทศ การส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเว็บ
สนับสนุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
50 นางสาวรัตติยาพร ทองญวน ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อ
เอาชนะอุปสรรค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จังหวัดพังงา
51 นางสาวพีรยา ไผ่แสวง
ศึกษาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของสินค้าจาก
ลาวและเวียดนาม
รายงานประจำ � ปี 2560
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สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน
สาขาวิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการส�ำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ
คณะบัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ประเภทรางวัล
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดีเด่น
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลระดับ
ชมเชย ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย

รางวัลระดับ
ชมเชย ระดับชาติ
ประเภทบรรยาย

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

ตารางที่ 35 รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อนักศึกษา
52 นายสุริยะ คุณวันดี

ชื่อบทความ
Modelling-based Teaching: A
Strategy to Enhance Students’
Understanding of Model in
Science
53 นางสาวจินตนา สุวิทวัส สิทธิในการท�าแท้งของหญิงตั้งครรภ์
ที่ทารกในครรภ์มีปัญหาสุขภาพหรือ
ความพิการ
54 นางสาวอัญญาดา อนุวงศ์เจริญ ผลของการเต้นแอโรบิกในความหนัก
ที่ต่างกันต่อระดับน�้าตาลในเลือด
ของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
55 นางสาวศิริพร นครชัย

56 นายเจษฎา มีตา

สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน ประเภทรางวัล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลระดับดี
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโปสเตอร์

วิชาเอกกฎหมายมหาชน
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่
การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
สมรรถนะทักษะการจัดการทางสติ คณะมนุษยศาสตร์
ปัญญาในเด็กก่อนวัยเรียน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาการบริหารการ
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน ศึกษา คณะครุศาสตร์
จังหวัดกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับดี
ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลระดับ
ชมเชย ระดับชาติ
ประเภทโปสเตอร์

รางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
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จากการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วัน
ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 185 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 161 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.0 และผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน พบว่า (1) ด้านการบรรยายพิเศษ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 (2) ด้านการด�ำเนินการจัดการประชุม
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 (3) ด้านการน�ำเสนอผลงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.97

รายงานประจำ � ปี 2560
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วิทยานิพนธ์ดีเด่น
1. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
รางวัลนี้เกิดจากแนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ที่ส�าคัญที่เป็น
ที่พึ่งทางความคิดและการแก้ปัญหาของคนอีสาน งานวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึง่ ถือได้วา่ เป็นงานวิจยั ส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยน่าจะได้รบั การพัฒนามาเป็นงานวิจยั ทีม่ กี ารก�าหนด
ปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในพื้นที่ เพื่อน�าองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติให้มากขึ้น เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรง
จูงใจให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มคี ณ
ุ ภาพบนพืน้ ฐานของแนวคิดของงานวิจยั เพือ่ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ จึงได้เสนอให้มีการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นปี
ละหนึ่งเรื่อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้สนับสนุนรางวัล เรื่องละ 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป งานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะได้น�า
เสนอเป็นงานวิจัยหลักและมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(Graduate Research Conference)
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประจ�าปี 2558 ได้แก่
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) : การรวมยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด
(ภาษาอังกฤษ)
: Combining Anthracnose Resistant Genes
into Hot Pepper Variety
วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558
ดุษฎีบัณฑิต : ดร.พัชราภรณ์ สุวอ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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2. การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ�ำปี
การประกวดวิทยานิพนธ์ดเี ด่น เป็นโครงการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างสรรค์คุณภาพ
วิทยานิพนธ์ส�ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ยังเป็นการยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรและ
สาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ขั้นตอนของการประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่น คือ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งคณะด�ำเนินการคัดเลือกและส่งวิทยานิพนธ์มายังบัณฑิต
วิทยาลัย จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาเอกและโท กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก�ำหนด บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัด
เลือกผลงานและตัดสินผล ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจอ่านผลงานวิทยานิพนธ์ทงั้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามความเชี่ยวชาญตามกลุ่มสาขาวิชา พร้อมกับแบบประเมินเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมิน
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลประชุมพิจารณาเพือ่ ตัดสินและประกาศผล จากนัน้ บัณฑิตวิทยาลัย
ส่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั รางวัลเพือ่ เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�ำปีตอ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจัดท�ำรวมบทคัดย่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ�ำปี
ส่งเผยแพร่ไปยังหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ซึ่งมีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินได้รับรางวัลดีเด่นและดี
รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล ระดับดีเด่น 7 รางวัล ระดับดี 12 รางวัล ดังรายละเอียดในตารางที่ 36
ตารางที่ 36 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำ�ปี 2559
รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

หลักสูตร/
สาขา/คณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาเอก
ดีเด่น ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของ
อนุพนั ธ์กวั นิดนี ทีม่ ลี แิ กนด์เฮเทอโรไซ
คลิก: การสังเคราะห์ การพิสูจน์
เอกลักษณ์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ดีเด่น ดร.วสันต์ ไมอักรี
การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสง
อาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้
โครงสร้าง นาโนที่มีพื้นที่ผิวสูงเป็น
ขั้วเคาน์เตอร์
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ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รศ.ดร.อัญชุลี ฉวีราช
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบ�ำรุง
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

ตารางที่ 36 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ�าปี 2559 (ต่อ)
หลักสูตร/
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา/คณะ
ดี ดร.เกษริน สีบุญเรือง แนวทางใหม่ในการพัฒนาสกัด ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
ระดับจุลภาคด้วยวิธีการกระจาย สาขาวิชาเคมี
ผศ.ดร.ญาณวรรธน์
ตัวในวัฏภาคของเหลวส�าหรับ
คณะวิทยาศาสตร์ แสนตลาดชัยกิตติ์
วิเคราะห์สารก�าจัดแมลงตกค้าง
ศ.ดร. โนริโอ เทชิมา
ด้วยโครมาโทกราฟี
ดี ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล
ชีวภาพจากพืช (Enkleia
รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล
สาขาวิชา
siamensis (Kurz) Nervling)
เคมีอินทรีย์
และรา (Pilobolus hetrosporous คณะวิทยาศาสตร์
Botryotrichum piluliferum,
และ Neosartorya spinosa)
และการสังเคราะห์สารอินทรีย์
ทีม่ เี อ็น-เฮเทอโรไซคลิกคาร์บีน
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก
ดีเด่น ดร.ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์ การเพิ่มปริมาณวิตามินดีในเห็ดที่ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ศ.ดร.นิวฒ
ั เสนาะเมือง
บริโภคได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต สาขาวิชาโรคพืช ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
การสกัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยา
ร่วมกับไรน�้านางฟ้า
คณะเกษตรศาสตร์
ดี ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ศ.ดร.สนั่น จอกลอย
ช่วงแสงในช่วงแล้ง และระดับ
สาขาวิชาพืชไร่
ความเป็นประโยชน์ของน�้าในดิน คณะเกษตรศาสตร์
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ
ดี ดร.ช่อแก้ว อนิลบล
ความหลากหลายของอาร์จินีนใน ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย
เชือ่ พันธุกรรมถัว่ ลิสงกลุม่ วาเลนเซีย สาขาวิชาพืชไร่ ศ.ดร.สนั่น จอกลอย
(Valencia) และอิทธิพลของการก คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นิมิต รวรสูต
ระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารฟีนอ
ผศ.ดร. สุพร นุชด�ารงค์
ลิกและอาจินีนในถั่วลิสงสายพันธุ์
ที่มีระดับความทนแล้ง
แตกต่างกัน
รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง
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ตารางที่ 36 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำ�ปี 2559 (ต่อ)
รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก
ดีเด่น ดร.จารุพงษ์ แสงบุญมี ผลของระดับกลูโคสในสภาวะ
เบาหวานต่อความรุนแรงของ
มะเร็งท่อน�้ำดี

หลักสูตร/
สาขา/คณะ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
ทางการแพทย์
และชีววิทยา
โมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
ดี ดร.ลักขณาวัลย์ เจริญสุข การเปลี่ยนแปลงของท่อน�้ำดีฝอย ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
และผลของนาโนเอ็นแคปซูลเคอร์ ปรสิตวิทยา
คูมินต่อ ไฟโบรซีสรอบท่อน�้ำดีใน คณะแพทยศาสตร์
โรคพยาธิใบไม้ตบั ในหนูแฮมสเตอร์
ทีร่ กั ษาด้วยยาพราซิควอนเทล
ดี ดร.พัชราวดี พระยาลอ พื้นฐานระดับโมเลกุลในผู้ป่วย
ปรัชญาดุษฎี
ธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่พึ่งการให้
บัณฑิต สาขาวิชา
เลือดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาค ชีวเวชศาสตร์
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัย
และการตรวจคัดกรองแอลฟาธาลัส
ซีเมียในโรคธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ
โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟิก
สตริปส�ำหรับฮีโมโกลบินบาร์ทส
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
ดี Dr.Thantavanh
การวัดการพัฒนาและความอยู่ดีมี ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
Manolom
สุขใน สปป. ลาว
สาขาวิชาพัฒน
ศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ดี ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ
ยุทธศาสตร์การด�ำรงชีพของไทย ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
พลัดถิ่นคืนถิ่นในสังคมไทย
สาขาวิชา
สังคมวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค�ำ 
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย

รศ.ดร.สมชาย ปิ่นละ
ออ ผศ.ดร.พรทิพย์
ปิ่นละออ

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหม
พักพิง ผศ.ดร.ฟ้ารุง่ มีอดุ ร

รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู่
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์
อภิชาติวัลลภ

ตารางที่ 36 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ�าปี 2559 (ต่อ)
รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท
ดีเด่น นายจักรี บุญละคร
การปรับปรุงสมบัตทิ างไดอิเล็กตริก
ของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12
โดยการเจือด้วยคู่ไอออนโลหะใน
ต�าแหน่ง A และ B ของ
โครงสร้างผลึก เพื่อการประยุกต์
ใช้งานเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง
ดี นางสาวจิราภรณ์ กบิลพัฒน์ การสังเคราะห์และการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของสารประกอบโลหะ
ซัลไฟด์ผสมในเมทริกซ์อนินทรีย์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
ดีเด่น นางสาวศุภรัตน์ ศรีทะวงษ์ ความผันแปรของไมโครแซเทลไลท์
บนออโตโซมในประชากรจากแอ่ง
ที่ราบสกลนคร ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย
ดี Mr. ARTHONE
การประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์
KHAMMANICHANH จากการปนเป้อนโลหะหนักใน
ปลานิล (Oreochromis niloticus)
จากคลองน�้าเสียชุมชน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท
ดีเด่น นางสาวดาราพร เชือ้ อ่อน การศึกษารูปแบบของโปรตีนใน
ไมโทคอนเดรียในชิ้นเนื้อของผู้
ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี

ดี

หลักสูตร/
สาขา/คณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตรมหา ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ
บัณฑิต สาขาวิชา ดร.พินจิ กิจขุนทด
วัสดุศาสตร์และ
นาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหา รศ.ดร.นิธมิ า เคารพาพงศ์
บัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหา ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
บัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหา ผศ.ดร.ล�าใย ณีรตั นพันธุ์
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์
คณะเทคนิค
การแพทย์
นางสาวปิยะนาฏ บุญเนตร ผลของโมโนโซเดียมกลูทาเมตต่อ วิทยาศาสตรมหา
เซลล์ islets of Langerhans
บัณฑิต สาขาวิชา
ของตับอ่อนในหนูแรท
ชีวเคมีทางการ
แพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ศิรพิ ร ปรุงวิทยา
ผศ.ดร.ธนกร ปรุงวิทยา
ดร.อัญชลี เตชะเสน

ดร.อุบล ชาอ่อน
รศ.วิทรู ย์ ประสงค์วฒ
ั นา
ผศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว
นายศักดา วราอัศวปติ
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ตารางที่ 36 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำ�ปี 2559 (ต่อ)
รางวัล
ดี

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร/
อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา/คณะ
การแสดงออกของฟราแทกซิน วิทยาศาสตรมหา รศ.ดร.อ�ำพร ไตรภัทร
และไมโทคอนเดรียลเฟอริทินใน บัณฑิต สาขาวิชา ศ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
เซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนของ วิทยาศาสตร์การ
ผูป้ ว่ ยบีตา้ -ธาลัสซีเมีย-ฮีโมโกลบินอี แพทย์
คณะเทคนิคการ
แพทย์
ชื่อเรื่อง

นางสาวยลดา สืบเพ็ง

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำ�ปี 2559

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
ในแต่ละปีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไป
น�ำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และได้รับรางวัล ในลักษณะต่างๆ จากสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องในฐานะผู้ท�ำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยในปีงบประมาณ 2560 มีนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย ได้รบั รางวัล
จากองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติจำ� นวน 62 รางวัล ดังรายละเอียดในตารางที่ 37

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำ � ปี 2560
80 Annual Report 2017

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
Graduate School 81

5 นายกัลปพฤกษ์ ไฝจันทึก

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศ.ดร.สิงหนาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ พวงจันทน์แดง
อาหาร

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร่

Ethanol Production by Thermotolerant วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รศ.ดร. สิรนิ ดา ยุน่ ฉลาด
Yeast using Sugarcane Molasses as สาขาวิชาเทคโนโลยี
Substrate
ชีวภาพ

2 นางสาวเนืองทรัพย์ ทั่งทอง Root distribution patterns of peanut
genotypes with different drought
resistance levels under early season
drought stress
3 นางสาวฉัตรสุดา จันโสภา Genotypic diversely of Jerusalem
Artichoke for resistance to stem rot
in field condition
คณะเทคโนโลยี
4 นายไตรภพ พาหอม
Effects of maturity stages and
difference drying methods on quality
aspects of Thunbergia laurifolia leaves

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
1 นางสาวธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ Accumulation of capsinoids and ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศ.ดร.สุชีลา
capsaicinoids in three Capsicum spe- สาขาวิชาพืชสวน
เตชะวงค์เสถียร
cies during fruit growth

ประเภทรางวัล

รางวัลการน�า
เสนอแบบ
โปสเตอร์ ระดับดี
เด่น
รางวัลการน�า
เสนอแบบ
โปสเตอร์ ระดับดี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ ผลงานวิจัย
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “Research ประเภทดีเด่น
4.0 Innovation and Development
SSRU’s 80th Anniversary” วันที่ 16
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

RGJ-Ph.D. Congress 18 “Global Sus- Outstanding
tainability: Lesson Learned from the Oral PresentaRoyal Projects”, June 8-10, 2017 The tion
Royal Golden Jubilee Ph.D. Program,
The Thailand Research Fund

การประชุมเมธีวิจัยอาวุโส
ประจ�าปี 2560

การประชุมเมธีวิจัยอาวุโส
ประจ�าปี 2560

The VII South-Eastern Europe Sym- Best Oral
posium on Vegetables and Potatoes Presentation
วันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ เมืองมา Award
ริบอร์ ประเทศ สโลวีเนีย

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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The 3rd International Conference Poster
on Pharma and Food (ICPF) 2016.   Presentation
November 16-18, 2016. Shizuoka, Award
Japan
The 3rd International Conference Poster
on Pharma-Food 2016.  November Presentation
16-18, 2016. Shizuoka, Japan
Award
The 1st international conference on Excellent Oral
natural medicine: “From Local Wis- Presentation
dom to International Research”
August 5-6, 2017, The Sukosol Hotel,
Bangkok

Mae Fah Luang University International The Best Oral
Conference 2016 and A Kaleido- Presentation
scope of Traditional and Complemen- Award
tary Medicines International Conference 2016. November 23-25, 2016.  
Mae Fah Luang University, Chiang
Rai, Thailand

Change in Crackle Characteristics After วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ผศ.ดร.สุรสั วดี เบนเน็ตต์
Chest Physiotherapy
สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

คณะเภสัชศาสตร์
8 นางสาวพิมพิชญา แสงชาติ Screening of anti-inflammatory activ- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
ผศ.ดร.ปราโมทย์
ity of the synthesized melatonin
มหคุณากร
สาขาวิชาวิจัยและ
derivatives
พัฒนาเภสัชภัณฑ์
9 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร Evaluation of antidepressant-like effect วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
L. Osbeck) in mice model of depression ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
10 นางสาวอริยะวรรณ
Effect of Thai herbal formula for เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต
ตันติพงศ์พีรเดช
menopause on depressive-like behavior สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
อ.ดร.อรวรรณ
in ovariectomized mice model
มนทกานติรัตน์

คณะเทคนิคการแพทย์
7 นางสาวเครือแก้ว  ทองมี

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
ประเภทรางวัล
The 7th International Conference The Consolaon Fermentation Technology for tion Place
Value Added Agricultural Products Poster
and The 12th Asian Biohydrogen & Presentation
Biorefinery Symposium, วันที่ 25-28 Award
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมพู ล แมน  
จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.มัลลิกา บุญมี
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
6 นางสาวจันทร์พิมพ์ แซ่ก๊วย Investigative study on factors affecting
xylose utilization during ethanol
fermentation by Candida shehatae
ATCC 22984in enzymatic hydrolysate
of Napier grass

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ต่อ)
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Antifertility effects of Leucaena
leucocephala aqueous shoot tips plus
young leaves extract in adult male
rats
Phyllanthus amblica L. leaves extract
ameliorates testicular damages in
chronic stress rats

ชื่อบทความ/ผลงาน

16 นางสาววรินทร์ โอนอ่อน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา

Polyherbal chicken soup enhances ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
memory, oxidative stress and cholin- สาขาวิชาสรีรวิทยา
ergic function in animal model of ทางการแพทย์
menopause

Testicular Histopathology and Phosphorylated Protein Changes of Mice
Induced Streptozotocin in Multiple-Low
Doses
14 นางสาววิภาวี ถึงเสียบญวน Immunohistochemical localization of
Cannabinoid Receptor 1 (CB1) in the
Submandibular Gland of Mice under
Normal Conditions and Isoproterenol
Stimulation
15 นายจรูญ วันดี
Metformin Enhances Cisplatin-Induced
Cell Cytotoxicity and Antiproliferation
in Cholangiocarcinoma Cells

13 นายอภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง

12 นางสาวสุภัจฉรี อรัญ

ที่
ชื่อนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
11 นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์
The 2nd International Conference
on Herbal and Traditional Medicine
(HTM2017). January 25-27, 2017. Asia
hotel, Bangkok, Thailand
The 2nd International Conference
on Herbal and Traditional Medicine
(HTM2017). January 25-27, 2017. Asia
hotel, Bangkok, Thailand
งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครัง้
ที่ 32 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด

Golden Medal
Award Oral
Presentation

Bronze Medal
Award Oral
Presentation

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ 2
การน�าเสนอผล
งานวิจัย Oral
Presentation
รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว
The 40th Annual Conference of The Best Oral
Anatomy Association of Thailand Presentation
(AAT40), May 17-19, 2017, Ravindra Award
Beach Resort & Spa, Pattaya, Chonburi,
Thailand
ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
การประชุมวิ ชาการครั้งที่ 33 ประจ�าปี รางวัลที่ 2 การ
2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ประกวดผลงาน
ณ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะ ทางวิชาการ Oral
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Presentation
กลุ่มบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร World congress on clinical nutrition Poster
ครั้งที่ 20,วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559, Presentation
กรุงเทพมหานคร
and Scientific
Significance

ผศ.ดร.สิทธิชัย
เอี่ยมสะอาด

ผศ.ดร.สิทธิชัย
เอี่ยมสะอาด

ผศ.ดร.สิทธิชัย
เอี่ยมสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษา
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    รศ.ดร.นิษณา นามวาท
สาขาวิชาชีวเคมีทางการ
แพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
สาขาวิชาชีวเคมีทางการ
แพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล

20 นายมารุตพงศ์ เดชอาญา

ประเภทรางวัล
Outstanding
Oral
Presentation

The 76th Annual Meeting of the
Japanese Cancer Association วันที่ 28
- 30 กันยายน 2560 ณ Pacifico Yokohama, Japan
การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 วันที่ 8 - 10
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไต
ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

Outstanding
Oral Presentation

Travel Grant
Award

International Conference Basic to Excellent
translational medicine 2016 : focus Poster
on CANCER. October 6-7, 2016.  Novara, Presentation
Italy
International Conference Basic to Outstanding
translational medicine 2016 : focus Poster
on CANCER. October 6-7, 2016.   Presentation
Novara, Italy

หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร World congress on clinical nutrition
สาขาวิชาสรีรวิทยา
ครั้งที่ 20,วันที่ 14-16  ธันวาคม 2559,
ทางการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

Polypeptide N-acetylgalactosaminy ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค�ำ 
ltransferase 5 regulates growth and สาขาวิชาชีวเคมีทางการ
แพทย์และชีววิทยา
metastasis of cholangiocarcinoma
โมเลกุล
21 นาย มารุตพงศ์ เดชอาญา Polypeptide N-acetylgalactosamin ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค�ำ 
yltransferase 5 regulates GalNAc-asso- สาขาวิชาชีวเคมีทางการ
ciated glycans expression and facili- แพทย์และชีววิทยา
tates growth and metastasis of โมเลกุล
cholangiocarcinoma

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
17 นางสาวสุพรรณิการ์  ขาววิเศษ Positive modulation effect of encapsulated mulberry fruits extract in rat
experimental model of menopausal
metabolic syndrome induced by high
fat diet
18 นางสาวสุญาณี ทองโชติ Dihydroartemisinin induces beclin
1-mediated autophagydependent cell death in cholangiocarcinoma cells
19 นางสาวมาลินี ธานี
The role of CD44 variant-related redox
status in liver fluke-associated
cholangiocarcinoma development: a
new target for improved chemotherapy
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อ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

รางวัลที่ 2 การ
ประกวดผลงาน
ทางวิชาการ
Poster
Presentation
กลุ่มนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

ได้รับรางวัลที่2
Poster
Presentation

5th International Conference on Outstanding
Applied Business and Economics Scientific
Research 2017, 20–21 May 2017. at Award 2017
Bali Dynasty Resort, Jl. Kartika, South
Kuta, Indonesia

การประชุมวิ ชาการครั้งที่ 32 ประจ�าปี
2559 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง
บรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์
คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยา
ทางการแพทย์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รศ.สุดา วรรณประสาท

The 20th World Congress on Clinical
Nutrition (WCCN). December 14-16,
2016. The Rama Gardens Hotel,
Bangkok, Thailand
งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครัง้
ที่ 32 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.จินตนาภรณ์
วัฒนธร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์

Oral Presentation

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
ประเภทรางวัล
25 ปี “ชีวเคมีทางการแพทย์” สู่ “ชีวเคมี น�าเสนอผลงาน
ทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล” วันที่ วิจัยระดับดีเด่น
31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2560 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค�า
สาขาวิชาชีวเคมีทางการ
แพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 Hanvedes Davisan
Community Livelihood of Informal ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Garment Employment in Transition สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
Peri-urban Fringe Areas in Danexang,
the Lao PDR

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
22 นาย มารุตพงศ์ เดชอาญา Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5 regulates GalNAc-associated glycans expression and promotes
metastasis of cholangiocarcinoma via
activation of pAKT and pERK signaling
pathway
23 นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์ Protein hydrolysate containing abalone extract alleviates autistic-liked
behaviors and cerebellar dysfunction
in VPA-rat model of Autism
24 นายสมโภชน์ ชุมจิตร
Tubtim Chum Phae Rice Bran Hydrolysates Reduce Blood Pressure, Endothelial Dysfunction and Oxdative Stress
in L-NAME-induced Hypertensive Rats
25 นางสาวดวงกมล เมืองแสน The Effect of Cytidine Deaminase
Polymorphisms on Hematotoxicity in
Thai Cancer Patients Treated with
Gemcitabine-based Chemotherapy
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รศ.ดร.ดุษฎี   อายุวัฒน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
32 นางสาวศิริบูรณ์   มุกดาใส รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมระดับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
เอก สาขาเคมี
สาขาวิชาเคมี

รศ.ดร.ศุภลักษณ์  
ศรีจารนัย

31 นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง Enhancing the Motivation of Low- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
motivated Thai EFL Learners through สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Self-imaging Activities

รศ.ดร.ดุษฎี   อายุวัฒน์

รศ.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

Caused Factors of the Security of a ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
Drought-prone Community in the สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
Upper Chi Watershed

29 นายมนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง Social Choices for the Next Generation
of Elderly: The Combination of
Resources Allocation and the
Utilization of Social Conditions
30 นางทิพย์สุดา  ปรีดาพันธุ์ บทบาทของผู้หญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมใน
ชนบทอีสาน ประเทศไทย

28 นายณวิญ เสริฐผล

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
27 นางสาวพิมพ์พร ภูครองเพชร การธ�ำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   รศ.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
ชาติ พั น ธุ ์ บ้ า นโนนสั ง ข์ ศ รี ต� ำ บลบ้ า นซ่ ง สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  

พิ ธี ม อบรางวั ล ยอดเยี่ ย ม ทุ น การศึ ก ษา
บุคคลและองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์
ประจ�ำปี 2559 วันที่ 12 มีนาคม 2560
ณ อาคารมหิ ต ลาธิ เ บศร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ถนนพญาไท ปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร

รางวัลผลการ
ศึกษายอดเยี่ยม
ระดับปริญญาเอก
สาขาเคมี ล�ำดับที่ 3

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
ประเภทรางวัล
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิต ผู้น�ำเสนอผลงานดี
ศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เด่น ประจ�ำห้อง
ครั้งที่ 16 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 วันที่ พระ-พุทธ-เจ้า ผี
29-30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอกาทศ และวิถีชาติพันธุ์
รถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
3rd International Conference on The Best Paper
Managnement Economics and Social Award 2017
Science วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 ณ International
IBIS Hotel Pattaya  Thailand
Conference
International Conference on Social Best Oral
and Behavioural Sciences  วันที่ 14 Presenter
- 16 สิงหาคม 2560 ณ Holiday Inn
Singapore Atrium Singapore
การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่ง รางวัลผู้น�ำเสนอ
ชาติ 2559   วันที่ 18  พฤศจิกายน 2559   ดีเด่น ประเภท
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร Oral Presentation
The 5th Asian Academic Society Best Paper
International Conference - AASIC
2017, On July 26, 2017 at V Wish
Hotel, Khon Kaen, Thailand
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Development of rice for salt /drought ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
tolerance and blast resistance using สาขาวิชาชีววิทยา
backcross breeding and marker assisted
selection

34 นายเดชอุดม ปามุทา

designing DNA-functionalized gold
nanopaticle dimers by molecular
dynamics simulation for the application in
nanomedicine
Hospital SmartQ

ผศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญ
วัฒนา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยการ
คอมพิวเตอร์
38 นางสาวพัทนีย์ อาบุญงาม ระบบแนะน�าสารอาหารส่วนบุคคลส�าหรับผู้ วิทยาศาสตร
ป่วยเบาหวานโดยใช้ออนโทโลยีและวิธีการ มหาบัณฑิต
อนุมาน
สาขาวิชาวิทยการ
คอมพิวเตอร์

37 นายอ�านาจ รัตนเมือง

36 นายภควัต ทุมจีน

35 นางสาวสมหญิง สมทรัพย์สนิ A simplified DLLME for sensitive วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รศ.ดร.ศุภลักษณ์
determination of aflatoxins
สาขาวิชาเคมี
ศรีจารนัย

รศ.ดร.ปิยะดา
ธีระกุลพิศุทธิ์

ชื่อบทความ/ผลงาน
หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมของมูลนิธิศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี
จารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
สาขาวิชาชีวเคมี

ที่
ชื่อนักศึกษา
33 นางสาวธาริณี ทิมาบุตร

ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1st Oral
Presentation
Award

ประเภทรางวัล
รางวัลผลการ
ศึกษายอดเยี่ยม
ขั้นวิทยาศาสตร
ดุษดีบัณฑิต
Outstanding
oral presentation award
(Biological
science)
Best Poster
Awards

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด ้ า น Best Paper
คอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ Award
ครั้ ง ที่ 13 (NCCIT2017) วั น ที่ 6 - 7
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์
กรุงเทพมหานคร

The thirteenth Asian Conference on
Analytical Sciences (Asianalyis XIII),
December 8-11, 2016. Chiang Mai,
Thailand
International Annual Symposium on
Computational Science and Engineering (ANSCSE)วันที่ 3-4 สิงหาคม
2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี
Thailand mHealth Bootcamp &
Hackathon 2017 : January 9-13, 2017
at Khon Kaen University, Thailand

การประชุม วิชาการ “บัณฑิตศึกษา วิทยา
สัมพันธ์ “ ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม
2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
รางวั ล การศึ ก ษายอดเยี่ ย มของมู ล นิ ธิ
ศาสตรจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจ�าปี
2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
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43 นางปิยพร นิสัยตรง

42 นางสาววรรณิษา กสิผล

คณะศึกษาศาสตร์
41 นางพรผกา ช�ำนาญวงษ์

40 นายสิทธิกร แสงอุทัย

ที่
ชื่อนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 นางสาวสุนิสา  จงดี

หลักสูตร/สาขาวิชา

Investigation the Opinions of the Primary Science Teachers toward Practice
of Teaching and Learning Activities in
Science Learning Area
ปั จ จั ย วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

น�ำเสนอผลงาน
วิจัยแบบบรรยาย
ระดับดีเด่น

5th International conference for Excellence
Science Educators and Teachers Oral
(ISET 2017)วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ
Presentation
Phuket, Thailand
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   วันที่ 21 นักวิจัยดีเด่น
กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมสัมมนาวิชาการน�ำเสนอผลงาน รางวัลดีเด่น
วิ จั ย ระดั บ ชาติ เครื อ ข่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา การน�ำเสนองาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17   วิจัย (ภาค
วั น ที่ 21 กรกฎาคม 2560   ณ ศู น ย์ โปสเตอร์)กลุ่มการ
ศึกษา
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม 3
พิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ฉัตรชัย
เบญจปิยะพร

รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง

Oral
Presentation
Award

ประเภทรางวัล

The 26th National Thai Institute of
Chemical Engineering and Applied
Science Conference (TIChE2016) and
The 6th International Thai Institute
of Chemical Engineering and Applied
Science Conference (ITIChE2016).
October 26-28, 2016. Bangkok, Thailand
การประชุ ม น� ำ เสนอผลงานวิ จั ย บั ณ ฑิ ต
ศึ ก ษาระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจ�ำปีการศึกษา
2559 วันที่ 16 ตุลาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด

ผศ.ดร.กิติโรจน์
หวันตาหลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์
สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อ.ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา

ผลกระทบของความชื้นต่อการใช้พลังงานใน วิศวกรรมศาสตรมหา
กระบวนการผลิตน�้ำแข็งหลอด
บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล

การก�ำจัดแมงกานีสในน�้ำด้วยกระบวนการ วิศวกรรมศาสตรมหา
เติมโอโซนโดยใช้การออกแบบการทดลอง บัณฑิต  
แบบ Box-Behnken Design (BBD)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ชื่อบทความ/ผลงาน
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ชื่อบทความ/ผลงาน
การสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในการเขียนโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการ
สืบเสาะหาความรูท้ เี่ น้นการโต้แย้ง

การจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบจ�าลอง:
ผลที่ มี ต ่ อ ความสามารถในการสร้ า งแบบ
จ�าลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก

ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ลา� ดับขัน้ การเรียน
การสอนที่เน้นแบบจ�าลองเป็นศูนย์กลางที่มี
ต่อความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี และเจตคติต่อ
วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่
ชื่อนักศึกษา
44 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์

45 นางสาวกานต์ชนก เพ็ง
วงษา

46 นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิ

ผศ.ดร.ร่มเกล้า อาจเดช

ผศ.ดร.ไพโรจน์
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและ เติมเตชาติพงศ์
การสอน

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ร่มเกล้า อาจเดช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน�าเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์
ริเวอร์ววิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน�าเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์รเิ วอร์ววิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน�าเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์
ริเวอร์ววิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลดีเด่น
การน�าเสนอผล
งานวิจัย (ภาค
โปสเตอร์) กลุ่ม
การศึกษา กลุ่ม 7

รางวัลดีเด่น
การน�าเสนอผล
งานวิจัย
(ภาคบรรยาย)
กลุ่มการศึกษา
กลุ่ม 1

ประเภทรางวัล
รางวัลดีเด่น
การน�าเสนองาน
วิจัย (ภาค
บรรยาย) กลุ่ม
การศึกษา กลุ่ม 5
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50 Ms. NAW HNIN EI
KYAING

คณะสาธารณสุขศาสตร์
49 นางสาวจุฑามาศ จิวด�ำรงค์
กุล
สาธารณสุขศาสตรมหา ผศ.ดร.สมศักดิ์
บัณฑิต  
พิทักษานุรัตน์
สาขาวิชาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

Has Outstanding Presentation Award on
The Oral
Presentation
Entitled
International Conference Health Outstanding
Challenges in Sustainable Develop- Presentation
ment Goals (SDGs),วั น ที่    25 - 26 Award
กั น ยายน 2560, Faculty of Public
Health, Khon Kaen University, Thailand

International Conference Health
Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs),วั น ที่    25 - 26
กั น ยายน 2560, Faculty of Public
Health, Khon Kaen University, Thailand

การประชุมน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ “ท้องถิ่นภิวัตน์” การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 วันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรม
แกรนด์ ฮิ ล ล์ รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา จั ง หวั ด
นครสวรรค์

ศึกษาศาสตร
ผศ.ดร.บัญชา
มหาบัณฑิต
เกียรติจรุงพันธ์
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

The 2nd Best
Nation Oral
Presentation
Education for
Thailand 4.0

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
ประเภทรางวัล
โครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ศึกษา ผลงานวิจยั ดีเด่น
ศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมการ
ศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative
Education for Thailand 4.0)” วันที่ 26
กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมหรรษาเจบี
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาศาสตร
ผศ.เพชรรัตน์
มหาบัณฑิต
จงนิมิตรสถาพร
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

Malnutrition and its associated factors สาธารณสุขศาสตรมหา
among elderly in rural area of Kayin บัณฑิต  
State, Myanmar
สาขาวิชาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

The influences of alcohol marketing
on alcohol consumption of working
aged males in Khon Kaen province,
Thailand.

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
47 นางสาวเพลงพร ปัญญาชัย The Study Of Analytical Thinking
Abirity And Learning Achievement By
Using Lesson Study And Open Approach In Soclai Studies Learning
Substance For Matthayomsuksa 3
Student Nanokchumwittayakom
School
48 นายกิตติชัย ก้อนแก้ว
การใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารของครู แ ละ
นักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนการกุศล
วั ด ไตรรั ต นาราม อ� ำ เภอไทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ต่อ)
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ชื่อบทความ/ผลงาน
Socioeconomic disparity and quality
of married life of Myanmar migrant
women in Thai-Myanmar border, Tak
province, Thailand.

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย
55 นางสาวศุภกัญญา ลาสม

54 นายอรรคพล ภูผาจิตต์

53 นายทรงเกียรติ ด้วงสะดี

สาธารณสุขศาสตร
รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ
รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐี
สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา ธรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.นันทรัตน์
Association of vWF antigen/ADAMTS13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
activity ratio with Gensini score in type สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โฆมานะสิน
2 diabetes mellitus

การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติภัยจาก
การจราจรโดยการเสริมสร้างพลังอ�านาจใน
กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ต� า บลบึ ง กาฬ อ� า เภอเมื อ ง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของ
ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม�่า
วัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์

52 Mr. AUNG ZAW HTIKE Child immunization and its associated สาธารณสุขศาสตรมหา
factors among 0-2 years old children บัณฑิต
living in Mon State, Myanmar
สาขาวิชาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ที่
ชื่อนักศึกษา
51 Ms. NWAY NWAY OO

The Best Paper
& Presentation
Award

Outstanding
Presentation
Award

ประเภทรางวัล
Outstanding
Presentation
Award

The XXVI International Society on Reach the
Thrombosis and Haemostasis 2017 World Grant
Congress วันที่ 8 - 13 กรกฎาคม 2560
ณ The CityCube Berlin and Messe
Berlin Exhibition Grounds Berlin

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ผลงานวิชาการดี
ประจ�าปี ๒๕๖๐“สาธารณสุขไทยใต้รม่ พระ เด่น (Oral
บารมี ก้ า วสู ่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0” presentation)
ระหว่ า ง วั น ที่ 6 - 8 กั น ยายน 2560
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวน
ชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด
International Conference Health
Challenges in Sustainable Development
Goals (SDGs),วันที่ 25 - 26 กันยายน
2560, Faculty of Public Health, Khon
Kaen University, Thailand
International Conference Health
Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs),วั น ที่ 25 - 26
กั น ยายน 2560, Faculty of Public
Health, Khon Kaen University, Thailand
Asian Transportation Research Society วันที่ 18 สิงหาคม 2560, Radission
Blu Plaza Hotel Bangkok Thailand

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
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การประยุ ก ต์ ใ ช้ สุ น ทรี ย สาธกเพื่ อ สร้ า ง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ.ดร.อัจฉริยะ
มาตรฐานการบริการของพนักงานเวรเปล
อุปการกุล
ระยะที่ 1: กรณีศึกษา บริษัท มอดินแดงเวช
การ จ�ำกัด

การศึกษาอุปสรรคการด�ำเนินกิจการประเภท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศ.ดร.กัลปพฤกษ์
ผิวทองงาม
ปิง้ ย่าง เพือ่ สร้างรูปแบบนวัตกรรมการบริการ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

58 นายโยธิน พิมพ์มีธีรวัตร

59 นายสุรชาติ ก�ำหอม

60 นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล Performance   Improvement   For   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รศ.ดร.ดนัยพงศ์
เชษฐโชติศกั ดิ์
Sterile  Storage  Management : A  Case  
Stydy  For Central Supply  Sterile  
Department, Srinagarind  Hospital,
Faculty  Of  Medicine, Khon Kaen
University

ประสบการณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจ และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การสือ่ สารแบบปากต่อปาก กรณีศกึ ษาธุรกิจ
ร้านอาหารฟิวชั่น จังหวัดขอนแก่น

57 นางสาวศิรินธร ดีชัยทน

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
หลักสูตร/สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
56 นางสาวเบญจวรรณ หลวง กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อ บริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์
ปราบ
ความจงรั ก ภั ก ดี ข องผู ้ ใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย มหาบัณฑิต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟเอช ในเขตอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทรางวัล

การประชุ ม ทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม Best Paper
ทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ Award
ประจ�ำปี 2560 วันที่   23- 24 กันยายน
2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุ ม ทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม Best Paper
ทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ Award
ประจ�ำปี 2560 วันที่   23- 24 กันยายน
2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุ ม ทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม Best Paper
ทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ Award
ประจ�ำปี 2560 วันที่   23- 24 กันยายน
2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุ ม ทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม Best Paper
ทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ Award
ประจ�ำปี 2560 วันที่   23- 24 กันยายน
2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุ ม ทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม Best Paper
ทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ Award
ประจ�ำปี 2560 วันที่ 23- 24 กันยายน
2560 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ต่อ)
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62 นางสาวณัฎฐณิชา บุญดี

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท�างาน
กับพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของศูนย์
ปฏิบัติการ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด
(มหาชน)

ที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อบทความ/ผลงาน
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
61 นางสาวธิดารัตน์ ถาวงษ์ การศึกษาปัจจัยที่สร้างความ
เชื่อมั่นในตราสินค้าเสื้อผ้าบน
เฟสบุ๊ค ให้กับผู้บริโภคคนไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ.วัลภา ถมยา
สาขาวิชาการเป็นผู้
ประกอบการและ
นวัตกรรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรนั ดร์
สาขาวิชาการเป็นผู้
ประกอบการและ
นวัตกรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา
The 4th The Greater Mekong Subregion International Conference 2017
“The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for
Development in GMS”, วั น ที่ 14
กรกฎาคม 2560, Faculty of Economics
and Business Management, National
University of Loas, Vientiane, Lao PDR
The 4th The Greater Mekong Subregion International Conference 2017
“The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for
Development in GMS”, วันที่ 14
กรกฎาคม 2560, Faculty of Economics
and Business Management, National
University of Loas, Vientiane, Lao PDR

ชื่อการประชุม/วันที่/สถานที่จัด

Excellence
Paper Award
(Oral)

Excellence Presentation
Award (Oral)

ประเภทรางวัล

ตารางที่ 37 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย โดยได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

การตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ
ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เชือ่ มโยง
ถึงผลงานวิจัยของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการด�ำเนินงาน
ทั้งการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การจัดประชุมทางวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การให้ทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยและการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งการน�ำเสนอผลงาน
และตีพิมพ์บทความในวารสาร ส่งผลให้มีจ�ำนวนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยสูงขึ้น ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดท�ำฐานข้อมูลระบบ GSMIS ขึ้นมาเพื่อจัดเก็บผลงานการ
ตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการประเมิน
ของส�ำนักนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559
มีวทิ ยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
จ�ำนวน 1,730 บทความ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
จ�ำนวน 478 บทความ รวมเป็นผลงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งหมด 2,208 บทความ และคิดผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 แบบถ่วงน�ำ้ หนัก
ตามเกณฑ์ สมศ. จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาโท (รวมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) ได้คะแนน 5.00 (44.69%) ระดับปริญญาเอกได้คะแนน
5.00 (126.74%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 38 และ ตารางที่ 39
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กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

กลุ่มสาขา/คณะ

125
47
16
45
8
9
73
22
26
4
11
4
6
626
78
12
19
32
10
6
60
385
24
824

88
47
9
21
11
52
4
8
10
4
9
16
1
142
51
35
5
13
8
3
23
4
282

วารสาร
ค�านวณคะแนน
ชาติ ชาติ ชาติ นานาชาติ นานาชาติ รวม
รวม
จ�านวนผู้ ร้อยละ คะแนน คะแนน
(0.4) (0.6) (0.8)
(0.8)
(1.0)
คะแนน ถ่วง ส�าเร็จ ปกศ การตี (เต็ม 5 ร้อย (เต็ม 5)
น�้าหนัก
2559
พิมพ์
ละ40)
213
2
8
37
17
36
100
145
325
44.62
5.58
5.00
94
1
7
2
19
29
55
139
39.57
4.95
4.95
25
1
23
1
6
31
32.4
58
55.86
6.98
5.00
66
5
7
14
10
36
47.2
91
51.87
6.48
5.00
19
1
1
7
23
30.43
3.80
3.80
9
1
2
3
3.4
14
24.29
3.04
3.04
125
3
67 210
2
23
305
269.4
408
66.03
8.25
5.00
26
2
11 63
76
63.8
110
58.00
7.25
5.00
34
1
11
11
23
28.8
50
57.60
7.20
5.00
14
1
7
6
14
17
29
58.62
7.33
5.00
15
1
1
3
5
8.4
10
84.00
10.50
5.00
13
2
17
1
20
20.2
36
56.11
7.01
5.00
22
1
50 110
1
162
126.8
166
76.39
9.55
5.00
1
2
1
2
5
4.4
7
62.86
7.86
5.00
768
1 132 81
2
3
219
331
935
35.40
4.43
4.43
129
1 100 36
2
139
126.8
246
51.54
6.44
5.00
47
6
18
24
34.4
65
52.92
6.62
5.00
24
1
3
4
9.4
23
40.87
5.11
5.00
45
11.6
41
28.29
3.54
3.54
10
8
8
6.8
12
56.67
7.08
5.00
14
4.4
20
22.00
2.75
2.75
63
10 22
32
36.8
97
37.94
4.74
5.00
408
7
4
11
93.6
417
22.45
2.81
2.81
28
1
1
7.2
14
51.43
6.43
5.00
1,106 6 207 328
21
62
624
745.4
1,668
44.69
5.59
5.00

ประชุมวิชาการ
ชาติ นานาชาติ รวม
(0.2)
(0.4)

ตารางที่ 38 จ�านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) ที่น�าเสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559
จ�าแนกตามคณะ
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กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

คณะ
6
3
3
8
6
2
1
12
2
6
3
26

42
20
4
18
29
1
21
5
1
1
10
51
6
30
3
2
122

48
23
4
21
37
1
27
5
3
1
11
63
8
36
3
5
148

2
1
1
2
1
1
11
57
34
5
7
64

5
2
3
2

9
8
1
10
7
1
1
1
2
10
1
4
1
2
29

4
2
2
9
3
5
1
1
14
7
4
1
1
27

110
59
14
25
12
60
32
3
10
14
1
15
38
14
3
6
208

รวม
คะแนน
ถ่วง
น�้ำหนัก
128 141.4
61
69.2
24
23.2
30
36.2
12
12
1
0.8
81 117.8
10
8.4
34
43
3
5
1
0.8
11
11.6
19
18.4
3
2.4
29
28.2
121 86.8
42
29.6
28
37
6
6.2
16
14
330 346

ประชุมวิชาการ
วารสาร
ชาติ นานาชาติ ผล ชาติ ชาติ ชาติ นานาชาติ นานาชาติ ผล
(0.2)
(0.4)
รวม (0.4) (0.6) (0.8) (0.8)
(1.0)
รวม

ค�ำนวณคะแนน
จ�ำนวน ร้อยละ คะแนน คะแนน
ผู้สำ� เร็จ การตี (เต็ม 5 (เต็ม 5)
ปกศ
พิมพ์
ร้อย
2559
ละ80)
104
135.96 8.50
5
55
125.82 7.86
5
14
165.71 10.36
5
21
172.38 10.77
5
14
85.71
5.36
5
99
118.99 7.44
5
8
105.00 6.56
5
37
116.22 7.26
5
7
71.43
4.46
4.46
1
80.00
5.00
5
7
165.71 10.36
5
13
141.54 8.85
5
4
60.00
3.75
3.75
22
128.18 8.01
5
70
124.00 7.75
5
40
74.00
4.63
4.63
10
370.00 23.13
5
8
77.50
4.84
4.84
12
116.67 7.29
5
273
126.74 7.92
5.00

ตารางที่ 39 จำ�นวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่นำ�เสนอ/ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 จำ�แนกตามคณะ

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จดั ท�าวารสารวิจยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2544 โดยมีก�าหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) การจัดท�าวารสารวิจัย ดังกล่าว
เป็นวารสารวิชาการทีต่ พี มิ พ์บทความวิจยั ทีเ่ ป็นผลงานวิจยั จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีในการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงยกระดับวารสารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้เป็นวารสารระดับ
ชาติ ที่มี Peer Review โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ เป็นผู้อ่าน
และประเมินผลงานก่อนการตีพิมพ์ เนื่องจากที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้รับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มีจ�านวนเพิ่มขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เพิ่มจ�านวนฉบับที่ออกเป็น
ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย., และ ต.ค.-ธ.ค.) เพือ่ รองรับบทความทีเ่ พิม่ ขึน้ และในปี
พ.ศ. 2556 ได้ มี ก ารจั ด ท� า วารสารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง เล่ ม คื อ วารสารวิ จั ย มข. (ฉบั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค.,
และ ก.ย.-ธ.ค.) เพือ่ เป็นการยกระดับและมาตรฐานของวารสารให้เป็นทีย่ อมรับในแวดวงนักวิจยั ปัจจุบนั
วารสารทั้ง 2 เล่ม จึงได้เปิดรับบทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และ
บทวิจารณ์หนังสือ ส�าหรับผู้สนใจโดยทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
วารสารวิจยั มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสารวิจยั มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รบั การยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index centre : TCI) ให้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่ 1
โดยมี Impact factor ประจ�าปี 2559 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสาร
วิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.030 และ 0.022 ตามล�าดับ
และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง เฉพาะวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ระหว่างปี
2557-2559 = 0.076 สามารถดูวารสารออนไลน์ได้ทาง http://journal.gs.kku.ac.th/ และ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku
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การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนัน้ ได้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และใช้แผนยุทธศาสตร์ การบริหารราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมมีทั้งการออกระเบียบ ประกาศ การยกเลิกและแก้ไข
ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติมีความชัดเจน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีการ
ทบทวนระเบียบ/ประกาศ จ�ำนวน 16 เรือ่ ง เป็นประกาศทีอ่ อกใหม่ จ�ำนวน 1 เรือ่ ง และประกาศทีย่ กเลิก
จ�ำนวน 15 เรื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 40
ตารางที่ 40 ระเบียบ/ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานภาพ
เนื้อหาโดยย่อ
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัย 1257/2560
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ แนวทางใน
ขอนแก่น เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การด�ำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
การรับนักศึกษา
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากรณี ที่ รั บ เฉพาะนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในหลักสูตร
เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
บัณฑิตศึกษา
ทุ ก หลั ก สู ต รและมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ได้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 2762/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เข้ า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย 1259/2560
/
ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ แนวปฏิบตั ิ
ขอนแก่น เรื่อง
เกี่ ย วกั บ การตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ของ
การตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการ
บทความวิจัยของ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการ
ศึกษาอิสระ เพื่อการ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ชื่อระเบียบ/ประกาศ
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ฉบับที่

ตารางที่ 40 ระเบียบ/ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ชื่อระเบียบ/ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เรือ่ ง การรักษา
สถานภาพการเป็น
นักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา กรณีรอการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์และการ
ศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การลงทะเบียน
วิชาเรียนน้อยหรือ
มากกว่าที่ก�าหนด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง เรื่อง การขอเพิ่ม
และการถอนวิชาเรียน

สถานภาพ
เนื้อหาโดยย่อ
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก
1260/2560
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การด�าเนินการ
เกีย่ วกับการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีรอการยอมรับให้ตพี มิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1125/2551) เรือ่ ง การรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษากรณี
รอการยอมรับให้ตพี มิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์
20/2560
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั กิ ารด�าเนินการ
รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ยกเลิก ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 100/2548) เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2550)
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี
21/2560
/
/ ประกาศนี้ เ ป็ น ประกาศเกี่ ย วกั บ การลง
ทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นน้ อ ยหรื อ มากกว่ า ที่
ก�าหนดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ย กเลิ ก ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 78/2550) เรื่อง การลงทะเบียน
วิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก�าหนด
22/2560
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับการด�าเนินการ
เกี่ยวกับการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
78/2548) เรื่อง การขอเพิ่มและการถอน
วิชาเรียน
ฉบับที่
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ตารางที่ 40 ระเบียบ/ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ชื่อระเบียบ/ประกาศ

ฉบับที่

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 23/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนน
ของรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากการ
ศึกษาในระบบ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 24/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรือ่ ง การเปลีย่ นสาขาวิชา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 25/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การเปลี่ยน
แผนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 26/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในระดับที่
ต�ำ่ กว่าหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 27/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรือ่ ง การเปลีย่ นระดับ
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
รายงานประจำ � ปี 2560
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สถานภาพ
เนื้อหาโดยย่อ
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก
/
/ ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ การเทียบ
โอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550)
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน
ของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการ
ศึกษาในระบบ
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การเปลีย่ น
สาขาวิชา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ ย กเลิ ก ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 75/2548) เรือ่ ง การเปลีย่ นสาขาวิชา
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การเปลีย่ น
แผนการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
67/2552) เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2548)
เรือ่ ง การลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับทีต่ ำ�่ กว่า
หลักสูตรที่เข้าศึกษา
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การเปลีย่ น
ระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
74/2548) เรือ่ ง การเปลีย่ นระดับการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 40 ระเบียบ/ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ชื่อระเบียบ/ประกาศ

ฉบับที่

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 28/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การสอบประมวล
ความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 29/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การป้องกันการคัด
ลอกผลงานผู้อื่นใน
วิทยานิพนธ์และการ
ศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 30/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ท�าวิทยานิพนธ์และการ
ศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 31/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์และการ
สอบการศึกษาอิสระ

สถานภาพ
เนื้อหาโดยย่อ
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การด�าเนิน
การเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และ
การสอบวัดคุณสมบัติ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรือ่ ง การสอบ
ประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรือ่ ง การสอบ
ประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
(แก้ไขครั้งที่ 1)
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ แนวปฏิบตั ิ
ในการการป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่น
ในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
164/2557) เรื่อง การป้องกันการคัดลอก
ผลงานผูอ้ นื่ ในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการท�าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ ย กเลิ ก ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 88/2555)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท�าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
/
/ ประกาศนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับ แนวทาง
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และ
การสอบการศึกษาอิสระโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ ย กเลิ ก ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 71/2548)
เรื่ อ ง แนวทางการประเมิ น ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษา
อิสระ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 40 ระเบียบ/ประกาศ การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ชื่อระเบียบ/ประกาศ

ฉบับที่

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 32/2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง เงื่อนไขและแนว
ปฏิบัติในการขอคืน
สถานภาพเป็นนักศึกษา

สถานภาพ
เนื้อหาโดยย่อ
ออกใหม่ แก้ไข ยกเลิก
/
/ ประกาศนีเ้ ป็นประกาศเกีย่ วกับ การด�ำเนิน
การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ 2559 ข้อ 56
การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาโดยบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548)
เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืน
สถานภาพเป็นนักศึกษา

การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เป็นอีกภารกิจ
หนึ่งที่ต้องด�ำเนินการให้ได้มาตรฐานแต่ต้องมุ่งให้บริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลานัดหมาย โดยนักศึกษา
ได้รับการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามก�ำหนดระยะเวลาที่นัดหมาย แต่ยังคงยึด
หลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการพิมพ์ตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการท�ำวิทยานิพนธ์
รวมทั้งการยึดหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ตามคู่มือวิทยานิพนธ์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ด�ำเนินการตาม
กระบวนการคุณภาพและอ้างอิงกับระเบียบ ประกาศ และคู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ดังกล่าวตลอดมา
ในด้านการบริการข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้เวลาและการเดินทางเพื่อมารับ-ส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
จึงได้มีบริการแจ้งข้อมูลในเว็บไซต์ถึงขั้นตอนการด�ำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้ ตลอดเวลา เช่น วิทยานิพนธ์อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตรวจสอบ หรือตรวจสอบ
เสร็จแล้วให้นักศึกษารับไปแก้ไขได้ หรือตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วให้มารับไปเข้าเล่มได้ เป็นต้น

คู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์
ตามที่ได้มีการจัดพิมพ์คู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2549 และได้มีการปรับปรุงแก้ไข
มาแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้มีการจัดพิมพ์ในปี 2550 และใช้มาจนปัจจุบันนี้ เพื่อให้คู่มือการท�ำ
วิทยานิพนธ์นมี้ คี วามสอดคล้องและทันกับสภาวการณ์ปจั จุบนั โดยเฉพาะหากมีการเปลีย่ นแปลงระเบียบ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำวิทยานิพนธ์ และรวมทัง้ ปัจจุบนั ทีม่ กี ารเขียนอ้างอิงจากแหล่งทีม่ าหลากหลาย
มากขึน้ เป็นต้น ดังนัน้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มกี ารปรับปรุงคูม่ อื การท�ำวิทยานิพนธ์ 2550 ใหม่
โดยได้มีการด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนในการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการท�ำวิทยานิพนธ์ไปแล้ว
รายงานประจำ � ปี 2560
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ซึ่งหลังจากการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงคู่มือการท�าวิทยานิพนธ์และมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง ได้มีการ
ปรับปรุงเนือ้ หาบางส่วนและเพิม่ เติมตัวอย่างการพิมพ์อา้ งอิงไปแล้วและอยูร่ ะหว่างการรวบรวมต้นฉบับ
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการปรับปรุงระเบียบใหม่ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องมีการจัด
ท�าระเบียบ/ประกาศใหม่ให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน จึงท�าให้เกิดการชะลอการปรับปรุงคู่มือการท�า
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งต่อมา ได้มีนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มี
ความร่วมมือในการติดตั้งระบบไอทีสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU iThesis) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
เพื่อก�ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท�าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ดังนั้น คู่มือการท�าวิทยานิพนธ์ที่
จะจัดท�าขึ้นใหม่ จึงต้องสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศใหม่ รวมทั้งระบบไอทีสิส ใหม่นี้ คู่มือการท�า
วิทยานิพนธ์จึงอยู่ระหว่างการรวบรวม จัดท�าข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกันดังกล่าว

การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก�าหนดพันธกิจให้ บัณฑิตวิทยาลัย ก�ากับประการหนึ่ง คือ หลักสูตร
สาขาวิชาร่วม เป็นหลักสูตรที่ด�าเนินการเชิงวิเคราะห์ เพื่อก�าหนดกรอบหลักสูตรที่เป็นความต้องการ
ของตลาด ด�าเนินการเพือ่ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา เพือ่ พัฒนาและจัดการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม หรือรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร
ร่วมที่มีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการศึกษาหลักสูตรร่วมและรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา
เพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนางานวิจยั ทีเ่ กิดจากการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เป้าหมายของการมีหลักสูตร
สาขาวิชาร่วม คือ การสนับสนุนให้มหี ลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบัณฑิตศึกษาเพิม่ ขึน้ และมีระบบบริหาร
จัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม
ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรสาขาวิชาวิชาร่วม ทั้งหมด 10 หลักสูตร
ดังรายละเอียดในตารางที่ 41

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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ตารางที่ 41 จำ�นวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
ที่
ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา
ระดับ
1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต ปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท

2

3

4

5

ประเภท
คณะที่ร่วม
นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท
ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท
ปกติ คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำ�ลังกาย
คณะเทคนิคการแพทย์
และการกีฬา
คณะแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาโท
ปกติ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
และนวัตกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาเอก
ปกติ คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะแกน)
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
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ตารางที่ 41 จ�านวนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
ที่
ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา
ระดับ
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกาย
และการกีฬา

ประเภท
คณะที่ร่วม
ปกติ คณะศึกษาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการ คณะศึกษาศาสตร์
พิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการ คณะศึกษาศาสตร์
พิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกาย
และการกีฬา

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกาย
และการกีฬา

การรับเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม มีจา� นวนผูส้ มัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จ�านวน 27 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 42
ตารางที่ 42 จ�านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2560
ที่

สาขาวิชา

1
2
3
4

การจัดการการพัฒนาชนบท
ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

หมายเหตุ * รับสมัครเปนกรณีพิเศษ (ผานทางเจ้าของทุน 9 คน)
** รับสมัครเปนกรณีพิเศษ (ผานทางเจ้าของทุน 2 คน)

12*
3
5**
0
20

0
4
3
0
7

รวม
12
7
8
0
27
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นักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาร่วมมีนกั ศึกษาปัจจุบนั จ�ำนวน 114 คน และมีผสู้ ำ� เร็จการศึกษา
จ�ำนวน 51 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 43
ตารางที่ 43 จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบันและจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม ปีการศึกษา 2560
ที่

หลักสูตร/ สาขาวิชา

1 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท แผน ข
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แผน ก 2
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
กำ�ลังกายและการกีฬา แผน ก 2
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำ�ลัง
กายและการกีฬา
6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

จำ�นวนนักศึกษา
จำ�นวนผู้สำ�เร็จ
ปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา ปริญญา
โท
เอก
โท
เอก
6

0

20

0

17

0

1

0

16

0

4

0

0

39

0

9

0

30

0

14

6

0

3

0

45

69

28

23

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
สาขาวิชาร่วมมีผู้สำ� เร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 51 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญา
โท 28 คน และระดับปริญญาเอกจ�ำนวน 23 คน โดยมีบทความจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชาร่วมที่ได้ตีพิมพ์และยอมรับให้ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 90 บทความ ระดับ
ปริญญาเอก จ�ำนวน 59 บทความ ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 31 บทความ จ�ำแนกเป็นการตีพิมพ์เผย
แพร่ในระดับนานาชาติ จ�ำนวน 27 บทความ ระดับชาติ จ�ำนวน 20 บทความ และน�ำเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 16 บทความ ระดับชาติ จ�ำนวน 27 บทความ ดังรายละเอียดใน
รูปที่ 17 และเปรียบเทียบผลงานจากปี พ.ศ. 2557-2560 ได้ดังรูปที่ 18
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รูปที่ 17 จ�านวนบทความสาขาวิชาร่วมทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

รูปที่ 18 จ�านวนบทความสาขาวิชาร่วมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ�าแนกตาม
ระดับชาติและนานาชาติ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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กิจกรรมหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำ�ลังกายและการกีฬา บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง“Active andPassive Hypoxic Training : Effects on Athletic Performanceand
Health” และ“How to measure heart rate variability and its application?” โดยวิทยากร
ชาวต่างชาติ Assoc.Prof. Michael John Hamlin, PhD, Lincoln University, New Zealand
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM)
โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ประธานหลักสูตรฯกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
กล่าวต้อนรับ พร้อมทัง้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ“การเรียนการสอนในหลักสูตร MRDM” และบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “การเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร MRDM” โดยรศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ช่วงบ่าย
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสนั ติสขุ พานักศึกษาใหม่ Campus Tour ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

 พิธีไหว้ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกำ�ลังกายและการกีฬา ประจำ�ปีการศึกษา 2560
โดยตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�ำลังกายและการกีฬา
กล่าวค�ำบูชาครูและมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแก่ รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การออกก�ำลังกายและการกีฬา รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ อ.ดร.คุรศุ าสตร์ คนหาญ กรรมการ
บริหารหลักสูตร และผศ.ดร.วายุ กาญจนศร อาจารย์ประจ�ำวิชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
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 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
การพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
โดย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝา่ ยแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
และ รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสนั ติสขุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการพัฒนา
ชนบท ร่วมชี้แจงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นการด�าเนินการของหลักสูตร (SWOT) เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก�าลังกายและการกีฬา
โดย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝา่ ยแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
และ รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก�าลังกายและการกีฬา ร่วมชีแ้ จงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นการด�าเนินการของหลักสูตร (SWOT)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4
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นักศึกษานานาชาติ
จ�ำนวนนักศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด�ำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติในรูปแบบ
เดียวกันกับนักศึกษาปกติ โดยด�ำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ในส่วน
ของบัณฑิตวิทยาลัยได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติโดยรวมด้านการรับเข้า
ศึกษา ซึง่ ในปีการศึกษา 2560 มีจำ� นวนนักศึกษานานาชาติ ทัง้ หมด 387 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญา
เอก 102 คน ปริญญาโท 285 คน จาก 29 ประเทศ ดังรายละเอียดในรูปที่ 19 และ รูปที่ 20

รูปที่ 19 จ�ำนวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามคณะ
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รูปที่ 20 จ�านวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามประเทศ
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ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มีนกั ศึกษานานาชาติสำ� เร็จการศึกษาจ�ำนวน 98 คน ดังรายละเอียดในรูปที่ 21

รูปที่ 21 จ�ำนวนนักศึกษานานาชาติที่ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ�ำแนกตามคณะ

การบริการนักศึกษานานาชาติ
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในด้านการจัดการเรียนการสอนคณะต่างๆ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
แต่ในส่วนของการตลาด ประชาสัมพันธ์ การจัดรวบรวมผลิตเอกสารเผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
ด�ำเนินการ ซึง่ กิจกรรมทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษานานาชาติ
ดังนี้
1. หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมสำ�หรับนักศึกษานานาชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จดั หลักสูตรอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพือ่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ส�ำหรับนักศึกษา
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่
19 กันยายน 2560 ระยะเวลาตลอดหลักสูตรจ�ำนวน 45 ชั่วโมง
และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 37 คน โดยโครงการดัง
กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียมความพร้อม ให้นกั ศึกษาชาวต่างชาติ
เกิ ด ความเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมไทยและสามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้
จากการอบรมมาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้
รายงานประจำ � ปี 2560
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2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ
การเผยแพร่ขอ้ มูลหลักสูตรนานาชาติให้เข้าถึงเป้าหมายซึง่ ก็คอื ผูท้ สี่ นใจจะเข้าศึกษาทีเ่ ป็นชาว
ต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ เว็บไซต์ และแผ่นพับ
ที่รวบรวมข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมทั้งมีใบสมัคร
ในแผ่นพับ และแบบฟอร์มทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์รวมทัง้ ยังมีชอ่ งทางการสือ่ สารทีส่ ะดวก
แก่การสอบถามข้อมูล เช่น Dean Online และ การตอบข้อมูลผ่าน E-mail
2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและประสานงานหน่วยงานเพือ่ สนับสนุนทุนการศึกษาเพือ่ ให้เข้า
ถึงตลาดนักศึกษานานาชาติ และงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว ณ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ่ วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 โดยมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผน
และการประกันคุณภาพและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รว่ มจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาแก่นกั ศึกษาชาวลาวทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ใน
งาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.ได้จดั งานเลีย้ งศิษย์เก่าลาว ณ Ammata Commercial Ofﬁce Tower เพือ่ เป็นการสานสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน สปป.
ลาว มีศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 30 คน โดยมีการพูดคุยและหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการท�าโครงการ Active Recruitment ในการเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักศึกษาจาก
ประเทศ สปป.ลาว รวมถึงการให้ทุนการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน�า
มาพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงนักศึกษาลาวในอนาคตต่อไป
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2.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและประสาน
งานหน่วยงานเพือ่ สนับสนุนทุนการศึกษาเพือ่ ให้เข้า
ถึงตลาดนักศึกษานานาชาติ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560
โดยการน�ำของ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าพบนายเบร็นดัน
รอเจอรส์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์
ประจ� ำ ประเทศไทยและคณะ ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น เพือ่ หารือเรือ่ งโอกาสการสนับสนุนทุนการ
ศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ รวมถึงความร่วม
มือทางการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลีย่ น
นักศึกษาและคณาจารย์เพือ่ การเรียนและการสอน และหลักสูตร Dual degree ในการนี้ ทางสถานทูต
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทยยินดีที่จะให้ส่งเสริมให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยให้มีการ
ติดต่อประสานงานกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและสถานทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย
รวมถึงควรมีการหารือเรื่องสถานะของ MOU ของมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ที่มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้สามารถผลักดันโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นได้ต่อไป
3. การจัดทำ�คู่มือและเอกสารภาษาอังกฤษ
3.1 แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยสองภาษา
แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยสองภาษา เป็นการปรับปรุงแบบฟอร์ม
บัณฑิตวิทยาลัยส�ำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่แต่เดิมเป็นแบบฟอร์มภาษา
อังกฤษให้เป็นสองภาษา โดยการเพิม่ ภาษาไทยในแบบฟอร์มเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการด� ำ เนิ น งานให้ แ ก่ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้กระบวนการท�ำงานรวมถึงการตรวจสอบเอกสารมีความ
ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
3.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ) จัดท�ำขึน้
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และให้ข้อมูล
ด้านการรับสมัครเข้าศึกษาต่อส�ำหรับผู้สนใจชาวต่างชาติ โดยปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนั ประกอบด้วยข้อมูลแผนการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในแต่ละคณะ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบสมัคร
รายงานประจำ � ปี 2560
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3.3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาร่วม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา เอกสารประกอบการสมัคร และโครงสร้างหลักสูตร ส�าหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
4. เว็บไซต์
4.1 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
http://inter.gs.kku.ac.th เว็บไซต์รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและบริการทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
ส�าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
4.2 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาลาว
http://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-laos.html
เว็บไซต์รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและบริการทางวิชาการ
ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นภาษาลาว ส�าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
4.3 เว็บไซต์หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหา
บัณฑิต (MRDM)
http://mrdm.gs.kku.ac.th เว็บไซต์หลักสูตรการจัดการการ
พัฒนาชนบทมหาบัณฑิต นานาชาติ (MRDM) รวบรวมข้อมูลหลักสูตร
รายวิชา รายชือ่ นักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่า ข้อก�าหนดการรับสมัคร
และบริการต่างๆ ส�าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
4.4 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาเวียดนาม
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-vietnam.html เว็บไซต์รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและบริการทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นภาษาเวียดนาม ส�าหรับนักศึกษาและผูส้ นใจทัว่ ไป
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การประชาสัมพันธ์และการตลาด

การประชาสัมพันธ์และการตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย มีเป้าหมายหลัก เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ผู้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปใน
เขตภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ผลจากการประชาสัมพันธ์ จะท�ำให้ประชาชนรับรู้กิจกรรมของ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษา ในการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ บัณฑิต
วิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด้วย กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการพี่ให้น้อง (วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย) และ
โครงการของหน่วยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัณฑิตศึกษา ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่นกั ศึกษา คณาจารย์และผูส้ นใจ
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท�ำเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของเป้าหมายและกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งส�ำคัญของการสื่อสาร ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน่วย
งานต่างๆทั่วประเทศ รวม 4,326 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทั่วประเทศ โรงพยาบาลจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลกลุ่ม
เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ เป็นอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน 1,689 แห่ง

• สื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพื่อการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ต่ ล ะเรื่ อ ง ระยะเวลาการเผยแพร่ และการเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ แ ตกต่ า งกั น
สื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดหาและผลิต ได้แก่
1. ข่าวบัณฑิตศึกษารายเดือน
จัดพิมพ์เดือนละ 2,300 ฉบับ ส่งไปยังคณาจารย์
นักศึกษา บุคลากร ห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ และลง
เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th ภายในฉบับมีข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา เช่น การรับเข้า วิทยานิพนธ์ หลักสูตร
ทุนการศึกษา การจัดอบรม ระเบียบ กิจกรรมต่างๆ ได้ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบ เนื้อหาตลอดมา จนถึงฉบับสุดท้ายราย 2
เดือนคือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนสิงหาคม – กันยายน
2560 ปัจจุบนั ยกเลิกการผลิตเนือ่ งจากปรับเป็นประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางเว็บไซต์และ Facebook
รายงานประจำ � ปี 2560
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2. สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้แก่โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายผ้า ป้ายคัตเอาท์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆด้านบัณฑิตศึกษา ผลิต และออกแบบ

3. วิทยุกระจายเสียง
จัดท�าสปอตวิทยุ โดยสถานีวิทยุ FM 103 MHz ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และส่งสปอตวิทยุและข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศ
4. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
http://gs.kku.ac.th
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้รับมาก
ที่สุด ภายในมีกิจกรรมต่างๆด้านบัณฑิตศึกษา
ปัจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครและส่ง
เอกสารผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น การตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา การประชุมวิชาการ
ระเบียบ ประกาศต่างๆ ระบบสารสนเทศทีส่ ามารถ
สืบค้นได้
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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5. Facebook
www.facebookcom/graduateschoolkku
เป็นสื่อที่ทันสมัยกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กลุ่ม
สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เปิดใช้เมือ่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และได้ปรับใหม่ลักษณะเป็น
องค์กร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ปัจจุบัน
มีผู้สนใจกว่า 10,000 คน
6. ของที่ระลึกบัณฑิตวิทยาลัย
จัดท�าของที่ระลึก ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งในการโฆษณาองค์กร และเพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร มีตราสัญลักษณ์ สโลแกน และใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ของที่
ระลึก อาทิ สมุดโน้ต นาฬิกาแขวน ปากกา เสือ้ ยืด ถุงผ้า ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับแขกทีม่ าเยีย่ มชม
บัณฑิตวิทยาลัย ของที่ระลึกแก่วิทยากร และการอบรมสัมมนาต่างๆ

• กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีละ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย
มีการเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาเพื่อรองรับอาเซียน ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย 2557 โดยเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม ส�าหรับการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
ภาคการศึกษาต้นรับสมัครเดือนมกราคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาปลายรับสมัครเดือนสิงหาคม – กันยายน
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาสัมพันธ์
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย การจัดท�าป้ายคัตเอาท์ ป้ายไวนิล
ใบปลิว โปสเตอร์ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 4,326 แห่ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 200 แห่ง
สปอตวิทยุออกอากาศทาง
103MHz เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th
www.kku.ac.th
และ www.facebookcom/
graduateschoolkku
ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
รายงานประจำ า ปี 2560
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2. การจัดนิทรรศการแนะน�าหลักสูตร
จัดนิทรรศการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างสม�่าเสมอ โดย
ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้ด�าเนินการดังนี้
2.1 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดนิทรรศการเป็นประจ�าทุกปี โดยจัด ณ สถาบัน
การศึกษาต่างๆทั่วประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการร่วมกับส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และจ�าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
นักศึกษานอกสถานที่ในช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ที่
1
2
3
4
5

สถานที่จัดนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่
7-8 พฤศจิกายน 2559
17-18 พฤศจิกายน 2559
19-20 มกราคม 2560
6-7 กรกฎาคม 2560
24-25 สิงหาคม 2560

2.2 แนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โควตา มข.
บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการประชาสัมพันธ์และการตลาด นอกจากการเพิ่มจ�านวนผู้สมัครแล้ว การที่จะได้มา
ซึ่งนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความส�าคัญ
ซึ่งนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โควตา มข. เกิดจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และคณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติให้รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ซึ่งในปีการ
ศึกษา 2560 เปิดรับสมัครเป็นปีที่ 4
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560
หากผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสมัครในช่องทางการรับสมัครโควตา ผู้สมัคร
ไม่ต้องสอบข้อเขียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว จึงได้จัดการแนะแนวการ
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โควตา มข. โท – เอก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนะแนวทางการศึกษาต่อ จ�ำนวน 3 ครัง้
ดังนี้
ครั้งที่
สถานที่
วันที่
1 คณะเทคนิคการแพทย์
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุม เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 เวลา 11.50 – 13.00 น.
2 คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้อง 8103 ตึก 8 ชั้น 1
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารรัตนพิทยา ห้องประชุม hs1-4-a1-a3
ชั้น 4

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11.50 – 13.00 น.
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา 11.50 – 13.00 น.

ในงานแนะแนวการศึกษามีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้ประสานงานกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ แนะน�ำหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เกณฑ์และการสอบภาษาอังกฤษ
การเตรียมตัวส�ำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ แนะน�ำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ คุณอภิเชษฐ์
บุญจวง นักสารสนเทศ แนะน�ำวิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถาม และ
การจับรางวัลพิเศษ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนว รวม 140 คน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.50 – 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการแนะแนวการ
สมัครโควตา มข. ณ ห้องประชุม เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มีผู้สนใจเข้า
ร่วมฟังการแนะแนว จำ�นวน 18 คน

การแนะแนว โควตา มข. ณ คณะเทคนิคการแพทย์
รายงานประจำ � ปี 2560
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.50 – 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการแนะแนวการ
สมัครโควตา มข. โดย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ ให้
เกียรติกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 8103 ตึก 8 ชั้น 1 ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ
แนะแนว จ�านวน 70 คน

การแนะแนว โควตา มข. ณ คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11.50 – 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการแนะแนวการสมัคร
โควตา มข. โดย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ ให้เกียรติ
กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม hs1-4-a1-a3 ชัน้ 4 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนว จ�านวน 52 คน

การแนะแนว โควตา มข. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP) จัดเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2558
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น จะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ และความเอือ้ อาทรของการเข้ากิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมหนึง่ ทีอ่ าจารย์
จะได้นกั ศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ ด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยอาจารย์สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสามารถท�างานวิจัยร่วมกัน โครงการครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 4-5 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 21-22 มกราคม 2560
ลักษณะกิจกรรม ผูส้ นใจสมัครผ่าน http://gs.kku.ac.th กรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ จ�านวน
30 คน แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 2) กลุม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) กลุม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมจัด 2 วัน วันที่ 1 กิจกรรมวิชาการ จัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 2 กิจกรรมสันทนาการ จัดนอกสถานที่ มีการเก็บคะแนนทั้ง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัด
เลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องด�าเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธ์
เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งที่ 1 มีผู้ได้รับทุนการศึกษา รวม 6 คน และสามารถ
เข้าศึกษาได้ จ�านวน 3 คน ระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 2 คน ครั้งที่ 2 มีผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาจ�านวน 6 คน ระดับปริญญาเอก 5 คน และระดับปริญญาโท 1 คน
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 (GS KKU CAMP) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22
มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท อ�าเภอท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 78 คน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จ�านวน 58 คน โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่ผู้เข้าร่วมสนใจ ได้แก่
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ�านวน 21 คน
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จ�านวน 9 คน
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 28 คน
คณะกรรมการประจ�ากลุม่ คัดเลือกตามเกณฑ์
โดยคัดเลือกกลุม่ ละ 10 คน จ�านวน 3 กลุม่ รวม 27 คน
วันเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั ด กิ จ กรรมค่ า ย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ม.ขอนแก่น ครัง้ ที่ 3 (GS KKU CAMP)
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย กล่าว
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ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และแนะน�าโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะน�าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะน�าทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งแนะน�า
การเตรียมตัวส�าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนีม้ กี ารแนะน�าทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สา� นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็นโครงการทีใ่ ห้ทนุ การศึกษา
แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เนสินี ไชยเอีย คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และอ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นกรรมการประจ�ากลุ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 9 คน

กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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กลุม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดรจารุพล สุริยวนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
อ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการประจ�ำกลุม่ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 7 คน

กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.ทวี สระน�ำ้ ค�ำ คณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการประจ�ำกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 10 คน

กิจกรรมกลุ่มทางด้านวิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการคิดวิเคราะห์
จากโจทย์ปัญหา และน�ำเสนอผลจากการคิดวิเคราะห์นั้นๆ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก-โท
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นพี่เลี้ยงในการด�ำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
หลังจากนั้นเดินทางไปยังวิชชิ่งทรี รีสอร์ท อ�ำเภอท่าพระ จังหวัดขอนแก่น รับประทานอาหารเย็นร่วม
กันและร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อท�ำความรู้จักกัน วิทยากรโดย อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล
อาจารย์พเิ ศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนีท้ มี สโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา ได้มาเยี่ยมค่าย ส่งก�ำลังใจให้น้องๆทุกคนประสบความส�ำเร็จตามที่คาดหวังไว้
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กิจกรรมสันทนาการ

สโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเยี่ยมค่าย

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ วิชชิง่ ทรี รีสอร์ท อ�าเภอท่าพระ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรมเพื่อจะได้เห็นถึงความสามารถการแก้ปัญหาความรับผิดชอบ ความเสียสละ และ
ความเอื้ออาทร โดยมี อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอก-โท
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ ครั้งที่ 1 และ 2 กิจกรรมมีการแบ่งทีมเพื่อท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
และเล่นเกมต่างๆ ที่แฝงแนวคิดของแต่ละกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้ข้อคิด
มิตรภาพ และความสามัคคี

กิจกรรมสันทนาการ

อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อ ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ และ
ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์มากมาย ในปี 2560 มีจ�านวน 22 เว็บไซต์
มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น จ�านวน 361,384 คน (Sessions มี 755,390 Pageviews) แบ่งเป็นผ่าน
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จ�านวน 6,660 (27,898 Pageviews) คน และใช้งานผ่าน Mobile/Tablet
จ�านวน 139,994 คน จากทั้งหมดกว่า 94 ประเทศ ส�ารวจจาก analytics.google.com
1. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
https://gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์หลักเมื่อเข้ามาใช้งาน ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลทุกด้านของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงลิงก์
เชือ่ มโยงทีค่ รอบคลุมบริการด้านสารสนเทศทัง้ หมด ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นารองรับ
บริการ การเรียกใช้งานเว็บในหลายรูปแบบดังนี้
1.1 เข้าโดยคอมพิวเตอร์ทวั่ ไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser)
1.2 เข้าโดยอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์
(Mobile browser)
1.3 เข้าโดยเรียกข้อมูล Web Service ผ่าน Feed
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/news.feed
2. การติดตามข่าวสารผ่าน facebook
https://www.facebook.com/graduateschoolkku
ช่องทางสื่อสารโดยใช้ facebook ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับการตอบรับ
โดยมีผตู้ ดิ ตามข่าวสารถึง 10,641 user บน facebook และยังเป็นทีน่ ยิ มมาก
ในการใช้เป็นช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook ด้วย
3. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
http://inter.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาและ
ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถ
ดาวน์โหลด Form หรือสมัคร Online ได้
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4. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาลาว
http://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-laos.html
เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาลาว
ส�าหรับนักศึกษาและผูส้ นใจ ซึง่ ผูส้ นใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดาวน์โหลด
Form โดยรายละเอียดการสมัครและสาขาวิชาต่างๆ อธิบายเป็นภาษาลาว
5. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยภาษาเวียดนาม
http://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-vietnam.html เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาเวียดนามส�าหรับนักศึกษาและผูส้ นใจ ซึง่ ผูส้ นใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อ สามารถดาวน์โหลด Form โดยรายละเอียดการสมัครและสาขาวิชาต่างๆ อธิบายเป็นภาษา
เวียดนาม
6. เว็บไซต์เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
http://advisor.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารส�าหรับเครือข่ายอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
7. เว็บไซต์ระบบรับสมัครต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
https://app.gs.kku.ac.th/admission2017/
เป็นเว็บไซต์ระบบรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย
8. เว็บไซต์ระบบรับสมัครอบรมพัฒนาทักษะ
https://app.gs.kku.ac.th/training/ เป็นเว็บไซต์ระบบ
รับสมัครเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ
9. เว็บไซต์สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/graduateclub.html
เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารส�าหรับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. เว็บไซต์หนังสือคู่มือ online
https://gsbooks.gs.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์หนังสือคู่มือและ
หนังสือต่างเกี่ยวกับบัณฑิตสามารถอ่านทาง online ได้ในรูปแบบ PDF
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11. เว็บไซต์ระบบ e-Ofﬁce
https://app.gs.kku.ac.th/eofﬁce เป็นเว็บไซต์ระบบ
e-Ofﬁce ส�าหรับบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อสือ่ สารส่งข้อมูลต่างๆ
ถึงกัน ร่วมถึงระบบใช้งานต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร
และข้อมูลติดต่อ แจ้งข่าวส�าหรับบุคลากร ส่งบทความแลกเปลี่ยนความรู้
ตารางแสดงสถานะของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระบบคณบดี Online
รายงานการประชุม Online ระบบการจัดการข้อมูลรับสมัครหลักสูตร
อบรมส�าหรับนักศึกษา ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อใบสมัคร online
เข้าระบบเพือ่ จัดการเว็บ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ขา่ ว บนเว็บ และ Upload ข้อมูลบนเว็บ ระบบจัดการ
user ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น
12. เว็บไซต์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา
https://journal.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา
13. เว็บไซต์ Master of Rural Development Management
(MRDM)
https://mrdm.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์หลักสูตร Master of
Rural Development Management (MRDM)

14. เว็บไซต์น�าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
https://conference.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์น�าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
15. เว็บไซต์ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
http://gsmis.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยเกีย่ วข้องกับทะเบียนนักศึกษา ทะเบียนอาจารย์ วิทยานิพนธ์
การเผยแพร่ผลงาน ทุนการศึกษา การส่งเล่มวิทยานิพนธ์รายชือ่ อาจารย์
ที่ภาระงานเกิน ข้อมูลสรุป ข้อมูลสรุป KPI TIMES การจัดการทุนต่างๆ
รายงานต่างๆ เป็นต้น
รายงานประจำ า ปี 2560
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16. เว็บไซต์ระบบสืบค้นระเบียบประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย
http://regulation.gs.kku.ac.th/ เป็นเว็บไซต์ส�าหรับสืบค้น
ระเบียบประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ใช้ในการจัดเก็บระเบียบประกาศต่างๆ
17. เว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/bestthesisaward.html
เป็นเว็บไซต์โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น
18. เว็บไซต์โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก
วงษ์ตระหง่าน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/mainkanokaward.html
เป็นเว็บไซต์โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก
วงษ์ตระหง่าน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. เว็บไซต์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/main-alumni.html
เป็นเว็บไซต์ศษิ ย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการ
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. เว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/sportsci.html
เป็นเว็บไซต์สาขาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
21. เว็บไซต์สาขาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
https://gs.kku.ac.th/home/index.php/intellectual-property-and-innovation-management.html เป็นเว็บไซต์สาขาการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
22. เว็บไซต์ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ (ทคบร)
https://gs.kku.ac.th/cgau/ เป็นเว็บไซต์ที่ประชุมคณะผู้
บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
(ทคบร)
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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รูปที่ 22 จ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

รูปที่ 23 จ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
รายงานประจำ า ปี 2560
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ตารางที่ 44 จ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามประเทศ
จ�านวน
(คน)
1 Thailand
356,166
2 Laos
984
3 United States
646
4 Japan
462
5 Indonesia
304
6 Vietnam
211
7 United Kingdom
207
8 Australia
200
9 Taiwan
177
10 Singapore
158
11 Cambodia
150
12 Russia
143
13 Myanmar (Burma) 122
14 China
117
15 South Korea
116
16 India
102
17 Germany
101
18 Canada
99
19 Malaysia
88
20 (not set)
85
21 Hong Kong
58
22 Philippines
54
23 Belgium
46
24 Austria
45
25 New Zealand
44
26 Netherlands
36
27 Turkey
35
28 Nepal
34
29 France
33
30 Italy
31
31 Nigeria
30
32 Pakistan
28
ที่

ประเทศ

จ�านวน
(คน)
33 Saudi Arabia
24
34 Sweden
24
35 Norway
21
36 Denmark
16
37 Bangladesh
15
38 Romania
13
39 Solomon Islands
12
40 Portugal
10
41 Switzerland
8
42 Israel
8
43 Sri Lanka
7
44 Maldives
7
45 Finland
6
46 Brazil
5
47 United Arab Emirates 4
48 Afghanistan
4
49 Gambia
4
50 Mozambique
4
51 Vanuatu
4
52 Bhutan
3
53 Cameroon
3
54 Cyprus
3
55 Czechia
3
56 Egypt
3
57 Iraq
3
58 Kuwait
3
59 Lesotho
3
60 Qatar
3
61 Sudan
3
62 South Africa
3
63 Argentina
2
64 Cuba
2
ที่

ประเทศ

จ�านวน
(คน)
65 Algeria
2
66 Hungary
2
67 Iran
2
68 Jordan
2
69 Kenya
2
70 Kazakhstan
2
71 Mexico
2
72 Tajikistan
2
73 Timor-Leste
2
74 Armenia
1
75 Angola
1
76 Bahrain
1
77 Brunei
1
78 Belarus
1
79 Colombia
1
80 Spain
1
81 Ghana
1
82 Ireland
1
83 Iceland
1
84 Jersey
1
85 Liberia
1
86 Latvia
1
87 Macau
1
88 Oman
1
89 Peru
1
90 Poland
1
91 Slovakia
1
92 Tunisia
1
93 Tanzania
1
94 Ukraine
1
รวมทั้งหมด 361,384
ที่

ประเทศ
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การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวม
ในการให้บริการเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การท�า
วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บัณฑิตศึกษา นักศึกษา อาจารย์ ผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ บุคลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่
เข้ามาติดต่อสอบถาม โดยให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ซึ่ง One Stop Service
สามารถให้บริการส�าหรับผูม้ าติดต่อเบ็ดเสร็จได้ในจุดเดียว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผมู้ าใช้บริการ ณ จุด
One Stop Service ทัง้ สิน้ จ�านวน 5,278 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาไทย จ�านวน 4,718 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39
มาติดต่อในเรื่องวิทยานิพนธ์ จ�านวน 2,291 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.41 รองลงมาคือ ทุนการศึกษา จ�านวน 935 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.72 ดังรายละเอียดในรูปที่ 24 ถึงรูปที่ 26

รูปที่ 24 จ�านวนผูม้ ารับบริการ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามสถานภาพ
รายงานประจำ า ปี 2560
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รูปที่ 25 เรื่องที่ผู้รับบริการติดต่อ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รูปที่ 26 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุด One Stop Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสือ่ กลางในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอืน่ ๆ
ส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะที่เป็นผู้น�ำทางความรู้และความคิด ตลอดจน
เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางที่ 45 รายชือ่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือ่ - สกุล
นายชเยศ ศรีแก้ว
นายเสกสรรค์ สุแดงน้อย
นายอมลวัทน์ แท่นคำ� 
นายสวัตติ์ คำ�จันทึก
นายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร
นางสาวพลอยไพลิน สาระปัญญา
นายมนตรี สิมมาคำ�
นายภีระพงพัฒน์ สิงห์คิบุตร
นายประเชิญ เหลาฤทธิ์
นายพิชญพงศ์ มุยคำ�
นายตันติกร โคตรชารี
นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์
นายสิทธิกร แสงอุทัย
นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ
นางสาวรุจิกรณ์ รัตนธรรม
ว่าที่ร้อยตรีสยาม บัวระภา
นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู
นายภัทรพล ไชยะคำ� 
นายพงศกร ภู่วโรดม
นางวริดา นิลธิราช

21 นางสาวศุภนันท์ สุบิน
รายงานประจำ � ปี 2560
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คณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

ตำ�แหน่ง
เป็นนายกสโมสร
เป็นอุปนายกคนที่ 1
เป็นอุปนายกคนที่ 2
เป็นเหรัญญิก
เป็นประชาสัมพันธ์ 1
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คนที่ 1
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คนที่ 2

ตารางที่ 46 สรุปกิจกรรมและงบประมาณสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559-2560

วันที่ 8 กันยายน 2559

งบประมาณ
(บาท)
2,000

ผู้เข้าร่วม
(คน)
10

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

3,500

25

วันที่ 21, 28-30 มกราคม 2560
วันที่ 7-10 สิงหาคม 2560

87,000
44,000

100
10

วันที่ 12-18 มีนาคม 2560

25,000

150

วันที่ 15 กันยายน 2560

9,000

50

170,500

345

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

โครงการร่วมงานวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�าปีการศึกษา 2559
การประชุมสัมมนาจัดท�าแผนปฏิบัติการ ของคณะ
กรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2559
โครงการค่ายอาสาเพือ่ พัฒนาชนบท “พีใ่ ห้นอ้ ง” ครัง้ ที่ 16
โครงการสั ม มนาสรุ ป ผลการด� า เนิ น งานสโมสร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�าปี 2559 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม และโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าระหว่ า งคณะ KKU
Games 2017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ�าปี 2560
รวมทั้งสิ้น
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ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2558) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปีขึ้น และได้ด�าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่า
ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี 2559 จ�านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส�าเร็จและมี
ผลงานโดดเด่น ในด้านวิชาการและ/หรือมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความส�าเร็จ และเป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งผูบ้ ริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน และท�าคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ มอบให้แก่ศษิ ย์เก่าผูป้ ระสบความส�าเร็จในการบูรณาการ
องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่
ยอมรับของสังคมทั่วไป

1. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านบริหาร
นายด�ารง อินทรเสนา
ต�าแหน่ง : ผูอ้ า� นวยการโรงงานบริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากัด (มิตรผล ภูหลวง)
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผลงานดีเด่น :
1. รางวัลโรงงานน�า้ ตาลดีเด่น ประจ�าปี 2558 จากส�านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
2. รางวัลโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประจ�าปี 2558 จากกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ขององค์กร ประจ�าปี 2558 จากส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) และ
หอการค้าไทย
4. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2558 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
5. รางวัล มอก. 9999 ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม
6. รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจ�าปี 2558 จาก ปปช. และหอการค้าไทย
7. รางวัลหอการค้าดีเด่น (จังหวัดขอนแก่น) ประจ�าปี 2555-2558
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พ.ต.อ. อุกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน
ต�าแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา
ผลงานดีเด่น :
1. โล่โครงการโรงพักเพื่อประชาชน อันดับ 2 ปี 2553
2. โล่โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
3. โล่โครงการต�ารวจผู้รับใช้ชุมชน ต�ารวจภูธร ภาค 4

2. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการและวิจัย
นางดาริกา ดาวจันอัด
ต�าแหน่ง : นักวิชาการเกษตรช�านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ผลงานดีเด่น : ผลงานวิจยั ดีเด่นเรือ่ ง การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ดาหลาในเชิงพาณิชย์
ด้วยการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลาเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส
โดยได้ขยายผลงานวิจัยน�าไปใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
อบรมส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ดว้ ยการผลิตเส้นใยดาหลาจ�าหน่าย และช่วยเกษตรกร
จัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลา ช่วยสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั
เกษตรกรในพื้นที่ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
นางศรีประไพ พรหมณี
ต�าแหน่ง : ครู คศ.4 วิทยฐานะครูเชีย่ วชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผลงานดีเด่น :
1. ได้รบั คัดเลือกเป็นผูม้ ผี ลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทยดีเด่น ประจ�า 2554
จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
2. ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งแรก ปี 2558 รางวัลครูขวัญศิษย์
3. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
4. ได้รบั รางวัลสุดยอดครูดี โครงการครูดมี ที กุ วัน จากส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ได้รบั รางวัลทุน “ครูสอนดี” จังหวัดชัยภูมิ จากส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
6. ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ�าปี 2553 ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ได้รบั รางวัลครูผมู้ ผี ลงานเป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาทางการเรียนรู้
จากส�านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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8. ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” จาก ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ได้รบั รางวัลครูรกั การอ่านยอดเยีย่ ม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จากส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ได้รบั รางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิรปู การเรียนรู้ รางวัลครูเกียรติยศ รุน่ ที่ 2 จากส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านบูรณาการ
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ต�าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ประวัติการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผลงานดีเด่น : โครงการข้าวทนแล้ง ส�าหรับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการที่
ได้รับสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด�าเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556
มีชาวนาทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย ครอบคลุม 7 อ�าเภอ ของ จ.มุกดาหาร จากปี 2556-ปัจจุบนั
จ�านวน 541 คน โดยมีหน้าทีจ่ ดั การเรียนรูต้ ามอัธยาศัยให้แก่ชาวนา ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท�าให้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร ดังนี้
1. ปี 2549-2552 เป็นครูที่ปรึกษาโล่พระราชทานโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับเหรียญทอง จากสมเด็จพระพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นาฯ และเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงาน
ต่างๆ และรางวัลดีเยี่ยม นวัตกรรมด้านการบริหารโรงเรียน (การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ฯลฯ)
2. ปี 2557 ได้รบั คัดเลือกให้นา� เสนองานวิจยั ระดับชาติ ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 ภายใต้
หัวข้อ “ข้าวไทยสู่สากล”
3. ปี 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักจัดการความรู้ จากส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กร
มหาชน) ด�าเนินกิจกรรมศูนย์ความรู้กินได้ จ.มุกดาหาร
4. ได้รับคัดเลือกให้น�าเสนองานวิจัยระดับอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” จัดโดย
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากการปฏิบัติฯ
5. ปี 2559 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้มาถ่ายท�ารายการคิดดี คิดบวก โครงการ
ข้าวทนแล้งฯ เมือ่ 2 เม.ย. 59
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นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
ต�าแหน่งปัจจุบัน : นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลท่าพระ จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผลงานดีเด่น : น�าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มาปรับใช้ในการบริหารงาน
เทศบาล โดยเน้นการบูรณาการงานของหน่วยงานภาคีหุ้นส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ เช่น รพ.ส่งเสริมสุขภาพต�าบล สถานศึกษาในพื้นที่ บริษัทต่างๆ
ในพื้ น ที่ ร่ ว มบู ร ณาการจั ด การงานและพั ฒ นาเทศบาลต� า บลท่ า พระในทุ ก งาน
และได้รับรางวัลจากการบูรณาการความรู้เข้ากับการบริหารงานเทศบาล ดังนี้
1. วันที่ 8 เม.ย. 2557 ได้รับประทานโล่รางวัลเป็นบุคคลแบบอย่าง “นัก
ปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี 2557 (รางวัลธรรมาภิบาล)”
2. วันที่ 22 ก.พ. 2557 ได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น หลักสูตรนายกเทศมนตรี
รุ่นที่ 32 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3. วันที่ 2 เม.ย.2557 ได้รับประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ค้นหาของดีต�าบล “ไก่ย่างท่าพระ” ส่งคัดสรรได้รับรางวัลของดีบ้านฉัน ประเภทอาหาร ระดับอ�าเภอเมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
4. วันที่ 3 มิ.ย. 2557 ได้รบั มอบโล่และประกาศนียบัตรเป็นเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดีเด่น ในงานมหกรรมขอนแก่นบริโภคปลอดภัย ประจ�าปี 2557 จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5. วันที่ 23 ส.ค.2557 ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นศิษย์เก่าทรงคุณค่า ประจ�าปี 2557 ในงานคืนสูเ่ หย้า
20 ปี MBAKKU จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น
6. วันที่ 17 ก.ค.2558 ได้รบั โล่รางวัล เป็นนักปกครองท้องถิน่ ดีเด่น ประจ�าปี 2558 จัดโดยมูลนิธริ างวัลไทย
7. วันที่ 30 ก.ย. 2558 ได้รบั โล่รางวัลเป็นผูบ้ ริหารและนักพัฒนาบุคคลดีเด่น “สาขาการปกครองส่วนท้องถิน่ ”
Asean Awards 2015 จากสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย (Asean Network-Thailand)
8. วันที่ 26 ก.พ.2559 ได้รบั รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2 ปีซอ้ น
ปี 2559 ครั้งที่ 16 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นรางวัลไทย
9. วันที่ 30 มี.ค. 2559 ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง “นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” โล่รางวัล
“สิงห์ฆเณศ” จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แหง่ประเทศ (สว.นท.)
10. วันที่ 3 เม.ย.2559 เป็นศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประเภท เทศบาลต�าบล ประจ�าปี 2559 จากศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กระทรวงมหาดไทย
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นางศิราณี อิ่มน�้าขาว
ต� า แหน่ ง ปั จ จุ บั น : พยาบาลวิ ช าชี พ ช� า นาญการพิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย พยาบาลศรี
มหาสารคาม
ประวัติการศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ผลงานดีเด่น :
1. แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพือ่ ตอบสนองการด�าเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลงาน
นักศึกษาในการชีน้ า� ป้องกันและแก้ปญ
ั หาสังคมในโครงการ เจาะใจ เปลีย่ นความคิด
ปลูกจิตส�านึก ความปลอดภัยเพือ่ น�าไปสูว่ ฒ
ั นธรรม ความปลอดภัยทางถนน โดยการ
มีสว่ นร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ได้รบั รางวัลแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2557
2. การขับเคลื่อนงานโครงการขยายผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของ สถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
3. โครงการ พัฒนารูปแบบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
(Principle for safe community) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
4. การขับเคลื่อนงาน โดยใช้รูปแบบโรงเรียนขยายผลและระบบพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบ
HEART MODEL สูก่ ารจับมือกันพัฒนาเครือข่ายขยายผลโรงเรียนต้นแบบ จาก 8 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียนและน�าสูก่ าร
ขยายภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2558 เป็น 26 โรงเรียนในโครงการภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมใจขยายผลวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ประจ�าปี 2558
5. การขับเคลื่อนงานโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จนวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เฝ้าระวัง
สถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2556 และได้รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ประเภทสถานศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2557
6. การขับเคลือ่ นงานด้านการพัฒนาองค์กรสูห่ น่วยงานคุณธรรมจริยธรรม จนได้รบั รางวัล รางวัลหน่วยงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557-2558 ซึ่งจากกิจกรรม/
โครงการ ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับหน่วยงาน
1. รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี 2548 2556 2557 2558
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ปี 2555
3. รางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ป ระสบความส� า เร็ จ ด้ า นการบริ ห ารองค์ ก ร ของสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า การพยาบาล
สุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558
ระดับภาค
1. อาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปี 2556 2557 2558
ระดับประเทศ
1. รางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผูส้ นับสนุนการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยปี 2557
รายงานประจำ า ปี 2560
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กิจกรรมอื่นๆ
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 38 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2521 เป็นหน่วยงานเครือข่ายทีส่ ง่ เสริมและรักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษาสนับสนุน เอือ้ อ�านวย
ประสานงาน ก�ากับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่ความเป็น
นานาชาติ และเป็นกลไกในการสร้างงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
ครบรอบ 38 ปี ซึง่ ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จัดโครงการพีใ่ ห้นอ้ ง ครัง้ ที่ 16 ณ โรงเรียนค�าป่าก่อ ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 21 และ 28 และ 30 มกราคม 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ และอาคารเรียน มีบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน
วันที่ 30 มกราคม 2560 รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกัน
คุณภาพ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาร่วมเดินทางไปยัง โรงเรียนค�าป่าก่อ ต�าบลโนนสมบูรณ์
อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จ�านวน 15 ทุน ทุนอาหาร
กลางวัน 37,000 บาท บริจาคค่าน�า้ ค่าไฟให้วดั ประจ�าหมูบ่ า้ น แจกถุงอุปกรณ์การเรียนและเสือ้ โครงการ
พี่ให้น้องแก่นักเรียนทุกคน เงินรายได้จากการจ�าหน่ายเสื้อและเงินบริจาค รวมทั้งสิ่งของบริจาคอื่นๆ
รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนค�าป่าก่อ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้โรงพยาบาล
สุขภาพต�าบลโนนสมบูรณ์ได้รว่ มกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นและจ่ายยาฟรี และบัณฑิตศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบยารักษาโรคพร้อมตู้ยาแก่โรงเรียน จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้ร่วม
กิจกรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นักเรียน คุณครู ชาวบ้านกว่า 200 คน
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การประชุมเสวนาเรือ่ ง แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจยั หลังปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมเสวนา เรื่อง แนวทาง
และเกณฑ์การพิจารณา ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อชี้แจงนโยบายการให้ทุนฝึกอบรมนัก
วิจัยหลังปริญญาเอก และเพื่อเสนอแนวทางการให้ทุนที่สนับสนุนความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยและกลุ่ม
วิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสิรคิ ณ
ุ ากร 3 ชัน้ 2
ส�ำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มีการอภิปราย “แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาทุนฝึกอบรม
นักวิจยั หลังปริญญาเอก” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บรรยายเรื่อง นโยบาย ทิศทาง และการสนับสนุนเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของการวิจัยในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย บรรยายเรือ่ ง แนวทางการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจยั หลังปริญญาเอก
เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของ ศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัย มข. ด�ำเนินการอภิปรายและสรุป โดย
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเพียรวิจิตร ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในที่
ประชุมและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมต่างๆในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
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สงกรานต์ 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และส�านักวัฒนธรรม จัดงาน
บุญเดือน 5: แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจ�าปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ บริเวณอาคาร
พุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาส่งขบวนแห่พุทธบูชาและการประกวดนางสังขาน (นางสงกรานต์) ซึ่งขบวนแห่พุทธบูชา ได้รับ
รางวัลชมเชย และการประกวดนางสังขาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม
สรงน�า้ พระพุทธรูป และรดน�า้ ขอพรจาก
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย และผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ นางสุ จิ ต รา
ทัศนะจินดา หัวหน้าส�านักงานคณบดี
และนางรัตติยากร วิมลศิริ ตัวแทนผู้
อาวุโส บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความเป็น
สิรมิ งคล ณ ส�านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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และร่วมสรงน�้ำพระพุทธรูป รดน�้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ หน่วยงาน ภายในอาคารพิมล กลกิจ
ซึ่งในงานมีซุ้มเล่นเกม เช่น สอยดาวและโยนห่วง เพื่อเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์ผู้บริหาร บุคลากร
ภายในอาคาร และรับประทาน อาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ประชุมชี้แจงเพื่อท�ำสัญญารับทุน
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงเพื่อ
ท� ำ สั ญ ญารั บ ทุ น ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
อุดหนุนและส่งเสริมการท�ำวิทยานิพนธ์ ประจ�ำ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4
อาคารพิมล กลกิจ โดยนางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา และนางศิรินธร สุวรรณทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชี้แจงขั้นตอนและหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินทุนฯ เพื่อความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย มีจ�ำนวน ผู้ได้รับทุน จ�ำนวน 107 ทุน
รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 2,026,100 บาท

Focus Group โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาสรุปผลการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (Focus Group) เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 อาคารพิมล
กลกิจ ชั้น 3 โดย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติด�ำเนินการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรกว่า 10 คน
รายงานประจำ � ปี 2560
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สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสัมมนา เรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558” วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ” หลังจากนั้น ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย บรรยายและตอบข้อซักถาม เรื่อง“แนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง และประเด็นปัญหาในการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ” มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

ประชุม ทคบร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานที่
ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ากับ ของรัฐ (ทคบร)
รศ.ดร.พงศกร พรรณรั ต นศิ ล ป์ รองคณบดี ฝ ่ า ยแผนและการประกั น คุ ณ ภาพ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
คุณสุจิตรา ทัศนจินดา หัวหน้าส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการ
ประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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โครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมและสัมมนาแลก
เปลีย่ นเรียนรูง้ านบริการนักศึกษานานาชาติ เมือ่ วันที่
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ
กล่ า วต้ อ นรั บ เครื อ ข่ า ยงานบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะต่างๆ กว่า 30 คน การจัดโครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับเข้านักศึกษา
นานาชาติการรายงานตัวการท�ำประกันสุขภาพของนักศึกษานานาชาติและให้ทราบถึงเกณฑ์การส่งผล
การสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก รวมถึงระบบสารสนเทศ GS Status Tracking
for Graduate International Students

การบรรยายพิเศษ จาก “The Sumitomo Foundation”
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จั ด การบรรยายพิ เ ศษ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก Mr.Akinori Matsunaga จาก
“The Sumitomo Foundation” เป็นวิทยากร โดยมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ดร.สัมพันธ์ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สมศักดิ์ศรี สันติสุข
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM) บัณฑิตวิทยาลัย
และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
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พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย”
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
คุณสุจิตรา ทัศนจินดา หัวหน้าส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพือ่ เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถวายพวงมาลาวันมหิดล
วันมหิดลตรงกับ วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบนั ของไทย พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมากมาย
ทรงมีคณ
ุ ปู การต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทย ด้วยความร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธวี างพวงมาลาถวายสักการะ แด่พระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ บริเวณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์
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มุทิตาจิต คุณสุจิตรา ทัศนจินดา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธแี สดงมุทติ าจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2560 ให้แก่ คุณสุจติ รา
ทัศนจินดา หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจอ�ำนวยการ และ
ร่วมมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.ล�ำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ อดีตคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์
วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบโล่ที่
ระลึกแก่ คุณสุจิตรา ทัศนจินดา ผู้เกษียณฯ จากนั้นผู้เข้าร่วมงานผูกแขนอ�ำนวยอวยพรแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการ

ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตอ้ นรับหน่วยงานภายนอกทีม่ าเยีย่ มเยือนและ
ศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 47
ตารางที่ 47 หน่วยงานภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัน เดือน ปี

ชื่อหน่วยงาน

24 มกราคม 2560 ตอนรับคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร

หัวข้อที่มาศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ
สาขาวิชาร่วม เพื่อตอบตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
26 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับคณะผู้บริหาร
ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
11 กันยายน 2560 ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร
การจัดการบัณฑิตศึกษา ระบบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ ระบบบริการการศึกษา
เกษตรศาสตร์
รายงานประจำ � ปี 2560
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จำ�นวน(คน)
4

27

14

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 ในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 จ�ำนวน 6 หลักสูตร โดยจ�ำนวน 2 หลักสูตรได้รบั
การตรวจประเมินจากกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ จากส่วนกลางส�ำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�ำลัง
กายและการกีฬา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม จ�ำนวน 2 หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการที่แต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�ำลังกายและการกีฬา และหลักสูตรการ
จัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM) และ
จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ก�ำหนดการพร้อมรายชื่อคณะกรรมการและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ดังรายละเอียดในตารางที่ 48 และตารางที่ 49
ตารางที่ 48 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันที่ตรวจประเมิน
วันพุธ
ที่ 6 กันยายน 2560
(ห้องเรียนสาขาวิชา
ร่วม 4)

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม
คณะกรรมการ
คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก�ำลังกายและ รศ.ดร.เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล คณะ
การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ คณะ
แพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดี
การจัดการการพัฒนา รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณะ
ที่ 7 กันยายน 2560 ชนบทมหาบัณฑิต สาขา
ศึกษาศาสตร์
(ห้องเรียนสาขาวิชา วิชาการจัดการการ
อ.ดร.อรุณี พรมค�ำบุตร
คณะ
ร่วม 4)
พัฒนาชนบท
เกษตรศาสตร์
อ.ดร.วายุ กาญจนศร
คณะศึกษา
ศาสตร์
วันศุกร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
คณะเภสัชศาสตร์
ที่ 15 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ห้องเรียนสาขาวิชา การออกก�ำลังกายและ รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม คณะสาธารณสุข
ร่วม 1)
การกีฬา
ศาสตร์
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สถานะ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ตารางที่ 48 รายชือ่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
วันที่ตรวจประเมิน หลักสูตรสาขาวิชาร่วม

คณะกรรมการ
คณะ
สถานะ
รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม คณะสาธารณสุข กรรมการ
ศาสตร์
ผศ.ดร.อุบล ชาอ่อน
คณะ
กรรมการ
แพทยศาสตร์
วันศุกร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ ประธาน
ที่ 15 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการ
(ห้องเรียนสาขาวิชา ทรัพย์สินทางปัญญา อ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ
คณะ
กรรมการ
ร่วม 3)
และนวัตกรรม
แพทยศาสตร์
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ คณะ
กรรมการ
แพทยศาสตร์
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ คณะ
ประธาน
วันอังคาร
ชีวเวชศาสตร์
สหเวชศาสตร์ กรรมการ
ที่ 3 ตุลาคม 2560
วิ
ท
ยาศาสตรมหา
จุฬาลงกรณ์
(ห้องเรียนสาขาวิชา
บั
ณ
ฑิ
ต
มหาวิทยาลัย
ร่วม 4)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รศ.ดร.จันทนา เมฆสี
กรรมการ
คณะ
ประหลาด
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
ผศ.บุษบา มาตระกูล
คณะ
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัย
นครราชสีมา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
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หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�ำลังกายและการกีฬา
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 49 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
เกณฑ์การประเมิน

ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()

คะแนน

ระดับคุณภาพ



3.53

ดี



3.24

ดี



3.16

ดี



2.64

ปานกลาง




3.58
3.78

ดี
ดี

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา
3. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (MRDM)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก�าลังกายและการกีฬา
คะแนนรวมทุกหลักสูตร
จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้

19.93 คะแนน
6 หลักสูตร
3.32 คะแนน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้นา� เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�าเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการน�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
องค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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ผลการด�ำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย
ค่า
นับ น�้ำหนัก

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้า
หมาย

กรรมการประเมิน
รายงานผลการประเมิน
ผลการ
ประเมิน

ค่า
คะแนน
ประเมิน

ค่า
คะแนน
ถ่วงน้า
หนัก

การประกันคุณภาพ
1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ค่าเฉลี่ยนับรวมจาก
ทุกหลักสูตร รวมหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก)
3 ผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน�ำ้ หนัก) สาขาวิชาร่วม
4 ผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน�ำ้ หนัก) สาขาวิชาร่วม
5 ผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน�ำ้ หนัก) ทุกคณะ
6 จ�ำนวนผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ทุกคณะ
สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
7 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต่อจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด สาขาวิชา
ร่วม
8 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต่อจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ทุกคณะ
9 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมา
ต่างประเทศต่อจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด (ตั้งแต่
3เดือนขึ้นไป) สาขาวิชาร่วม
ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
10 จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิต
ศึกษาเพื่อไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
11 จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและวิจัยในการท�ำ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
12 ระดับของการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร
รวม
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ใหม่(1) ร้อยละ
มข.

10

100

100

5.00

0.5376

ใหม่
(2)
มข.

ร้อยละ

8

85

92.72

5.00

0.4301

ร้อยละ

8

50

40.87

3.17

0.2730

มข.

ร้อยละ

8

100

150.91

5.00

0.4301

มข.

ร้อยละ

8

100

126.74

5.00

0.4301

เดิม (5) รางวัล

8

90

98

5.00

0.4301

มข.

ร้อยละ

8

20

11.43

1.00

0.0860

มข.

ร้อยละ

8

5

4.5

4.50

0.3871

มข.

ร้อยละ

8

5

4.29

4.29

0.3690

เดิม (9)

ทุน

8

22

22

5.00

0.4301

เดิม
(10)

ทุน

8

850

842

4.20

0.3613

ระดับ

3
93

5

3.8

3.80

0.1226
4.2872

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คณบดี
ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.ธีรชัย
เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน
ผู้ช่วยคณบดี
ฝายข้อมูล
นายประสงค์ ต่อโชติ
นางพัชลี
พวงคต
นางรัตติยากร วิมลศิริ
นางเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า
นางแววตา
วรรณค�า
นางพาณิภัค
พระชัย
นางหอมหวล นาถ�้าเพชร
นางสาววรินภ์ธร นันตะเวชกูล
นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์
นางสาวนันทิยา ศิลาชัย
นายจิรพัฒน์
จันทะไพร
นางสาวนวพร หนูเส็ง
นายสุพัฒน์
พิบูลย์
นางสาวพนัชกร โชคลา
นางศิรินธร
สุวรรณทอง
นายอนุสรณ์
มั่นคง
นางสาวศิตธีรา สโมสร
นางสาวปัทมา สมพงษ์
นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
นางสาววิไลพร นามหงษา
นางสาววัชรินทร์ แพงศรี
นายรัฐพล
สมบูรณ์
นางสาวศิริพร เบญจมาศ
นายภาสพงษ์ ฉัตรดอน
นายอภิเชษฐ์ บุญจวง
นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ
รวบรวมข้อมูล/ เรียบเรียง/ จัดท�ารูปเล่ม
นางสาวศิริพร เบญจมาศ
นางสาววัชรินทร์ แพงศรี
นางสาวศิตธีรา สโมสร
เจ้าของ
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
พิมพ์จ�านวน 120 เล่ม
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