






ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตร  นานันท์

ในนามบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทยทั่วแคว้น	 แดนดิน

ทุกทิศยลยิน	 แซ่ซ้อง

โลกประจักษ์จินต์	 พระเกียรติ	ยศนา

เทศดุจพี่น้อง	 ก่อเกื้อ	อีกอิงอาศัย

หทัยแทบเบื้อง	 บาทบงสุ์

ผสานใจธ�ารง	 ทั่วหล้า

ภักดีพระผู้ทรง	 ทศพิธ	ราชธรรมเฮย

พระเกริกฟ้า	 โอบอุ้ม	นิกรสดใส

ทรงปกเกล้า	 แผ่นดิน

พระผู้ครองนครินทร์	 อะเคื้อ

ศูนย์รวมชีวิน	 ประชา	ราษฎรเฮย

ธ	กอปรกิจเกื้อ	 เพื่อให้	พสกสุขสันต์

ดุจเทพไท้	 บันดาล

พระเกษมส�าราญ	 เลิศล�้า

ชนมายุยิ่งยืนนาน	 เป็นมิ่ง	ขวัญไทย

พระเกียรติคุณค�้า	 ปกเกล้า	ไผทสยาม

ประชา  

ชน

ชาว

ไทย

น้อม

ใจ

ถวาย

พระพร

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้า

อยู่หัว

ขอ

พระองค์

ทรง

พระ

เจริญ

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตร  นานันท์

ในนามบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตร์ ปราชญ์แผ่นดิน ถิ่นสยาม

เทิดพระนาม พระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

ยุคปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหญ่ ไม่เมามัว 

ภัยใกล้ตัว ยุคล่า อาณานิคม

 วิเทโศบาย ดีงาม ตามประจักษ์   
 ทรงตระหนัก แนวทางใหม่ ใช้เหมาะสม

 ความก้าวหน้า งดงาม ตามนิยม

 เทศชื่นชม ไทยรุ่งเรือง ฟูเฟื่องไกล

ดาราศาสตร์ ค�านวณไว้ ได้ล่วงหน้า 

สุริยุปราคา หายสงสัย

ณ หว้ากอ ประจักษ์จินต์ ถิ่นแดนไกล

สุดยิ่งใหญ่ พ้นสองปี มีเห็นตาม

 ทรงบ�ารุง คู่ชาติ พระศาสนา

 ธรรมยุตินิกายมา คู่สยาม

 พระอัจฉริยภาพ องอาจ ประกาศนาม

 ทั่วเขตคาม เทิดไท้องค์ วงศ์จักรี

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัตร  นานันท์

ในนามบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเด็จพระภัทรมหาราช

พระปรีชา สามารถ ประกาศผล

พระเกียรติก้อง ระบือไกล ในสากล 

ภูมิพล พิพัฒน์ ปฐพินทร์

 การเกษตร ชลประทาน งานฝนหลวง

 ทรงเป็นห่วง โอบเอื้อ เกื้อกูลสิ้น

 ทั้งหญ้าแฝก ประจักษ์ อนุรักษ์ดิน

 ศิลปิน นักประดิษฐ์ คิดก้าวไกล

กังหันน�้า ชัยพัฒนา คุณค่าล�้า

นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม พร้อมปรับใหม่

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 

ดุจหลักชัย เรืองรอง ของแผ่นดิน

 ธ สถิต เสวยสวรรค์ บนชั้นฟ้า

 ปวงประชา น้อมหทัย อาลัยสิ้น

 เทิดไท้น้อม พร้อมภักดิ์ รักภูมินทร์

 พลังแห่งแผ่นดิน ปกถิ่นไทย

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ล�ำดับเหตุกำรณ์

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ล�ำดับเหตุกำรณ์

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

ล�ำดับเหตุกำรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สารอธิการบดี	 ๑

สารคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ๒

ท�าเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ๓

สารอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ๖

สารศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	หารหนองบัว	 ๑๔

ย่อบทสัมภาษณ์คณาจารย์และศิษย์เก่า	 ๑๖

จ�าปา	๕๕	ปี	 ๒๑

การบริหารจัดการ	โครงสร้างส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์	 ๔๙

อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์	 ๕๗

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์	 ๗๕

การประกันคุณภาพการศึกษา	 ๗๗

หลักสูตรและการรับนักศึกษา	 ๘๑

งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	 ๘๙

งานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 ๑๐๙

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๑๒๐

กองทุน	๕๐	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๑๒๕

ภาควิชาคณิตศาสตร์	 ๑๒๗

ภาควิชาสถิติ	 ๑๔๑

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ๑๕๕

ภาควิชาเคมี	 ๑๖๗

สำรบัญ

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



สารอธิการบดี	 ๑

สารคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ๒

ท�าเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ๓

สารอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ๖

สารศาสตราจารย์	ดร.สุพจน์	หารหนองบัว	 ๑๔

ย่อบทสัมภาษณ์คณาจารย์และศิษย์เก่า	 ๑๖

จ�าปา	๕๕	ปี	 ๒๑

การบริหารจัดการ	โครงสร้างส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์	 ๔๙

อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์	 ๕๗

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์	 ๗๕

การประกันคุณภาพการศึกษา	 ๗๗

หลักสูตรและการรับนักศึกษา	 ๘๑

งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	 ๘๙

งานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 ๑๐๙

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๑๒๐

กองทุน	๕๐	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๑๒๕

ภาควิชาคณิตศาสตร์	 ๑๒๗

ภาควิชาสถิติ	 ๑๔๑

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ๑๕๕

ภาควิชาเคมี	 ๑๖๗

สำรบัญ

๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

ภาควิชาชีวเคมี	 ๑๘๑

ภาควิชาชีววิทยา	 ๑๙๕

ภาควิชาจุลชีววิทยา	 ๒๐๙

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 ๒๑๙

ภาควิชาฟิสิกส์	 ๒๓๓

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์	 ๒๔๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	หลักสูตรนานาชาติ	 ๒๕๑

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๒๕๔

ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์	 ๒๕๘

ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 ๒๖๒

ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์	และอุตสาหกรรม	(ศปพ.)	 ๒๖๖

กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 ๒๗๐

กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม	 ๒๗๔

กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๒๗๗

สถาบันวิจัย	และนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน

ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๒๘๑

การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถึง	พ.ศ.	๒๕๖๔	และทิศทางอนาคต	 ๒๘๗

คณะกรรมการด�าเนินการจัดท�าหนังสือ	55	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ๒๙๐

สำรบัญ (ต่อ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น





สำรอธิกำรบดี
	 “วิทยาศาสตร์ เป็นรากฐานของเทคโนโลยี”	
เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 ๕๕	 ปีของคณะวิทยาศาสตร์	
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของ	
คณะวิทยาศาสตร์	 ที่ได้ร่วมภารกิจกับมหาวิทยาลัย	 มานับ
แต่แรกเริ่มตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน	 โดยได้	
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้วยการสอนวิชา
พืน้ฐานวทิยาศาสตร์แก่นกัศกึษาคณะต่าง	ๆ 	ของมหาวทิยาลัย	
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
หลากหลายหลักสูตรของคณะฯ		เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์
ได้เป็นก�าลังส�าคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
ผลิตผลงานวิชาการ	 และผลงานวิจัยท่ีได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 ดังจะเห็นได้จาก
รางวัลต่าง	 ๆ	 ท่ีคณะวิทยาศาสตร์	 ในฐานะองค์กร	 และ
บุคลากรของคณะฯ	 ได้รับอย่างต่อเนื่อง	 คณะวิทยาศาสตร์
มีบทบาทอย่างมากในการบ่มเพาะ	 และผลิตเยาวชนที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ในอนาคตผ่านโครงการ	พสวท.	 และโครงการ	 วมว.	 รวมทั้งเป็นศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ	 ดาราศาสตร์	
โอลิมปิก	 และมีส่วนร่วมผลิตครูที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านโครงการ	 สควค.	
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศ	 นอกจากนี้ได้อุทิศตนเพื่อสังคม	
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้	และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ	สถาบันการศึกษา	และชุมชน	เข้าร่วม
กจิกรรมส่งเสรมิรกัษาขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวฒันธรรมอนัดงีามของไทยเสมอมา		การด�าเนนิงานของ 
คณะวิทยาศาสตรต์ลอดระยะเวลา ๕๕ ปนีี้ ท�าให้มั่นใจไดว้า่คณะวิทยาศาสตรจ์ะเคยีงขา้งมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นศูนย์รวมทางความคิด 
เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวชิาการทกุสาขา เพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น คอื การเป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�าของโลก

	 ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอแสดงความยินดี	ที่ได้เห็นพัฒนาการของคณะวิทยาศาสตร์	
ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและการทุ่มเทของคณาจารย์	 บุคลากรสายสนับสนุน	 นักศึกษาและศิษย์เก่า	
ที่ท�าให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยอย่างไม่หยุดยั้ง	 เพ่ือผลิตบัณฑิตและสนับสนุนบุคลากร	
ของคณะฯ	 ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐานสากล	 และเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม	 เพื่อเป็น	
ก�าลังส�าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และประเทศชาติสืบไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สำรคณบดี

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวาระทีค่ณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอายุครบ ๕๕ ปี	 หากเป็น

คนก็อยู ่ในวัยกลางคน	 มีความสมบูรณ์	 และมั่นคง	

ในทกุด้าน	เช่นเดียวกบัคณะวทิยาศาสตร์ทีม่คีวามเจริญ

ก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในทุกด้าน	หนังสือครบรอบ	๕๕	ปี	

คณะวิทยาศาสตร์เล ่มนี้ 	 ได ้จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวม

เหตุการณ์ที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ต่อเนื่องจากหนังสือเล่มแรก		

คือ	 หนังสือ	 “๓๐	 ปี	 คณะวิทยาศาสตร์”	 ซึ่งจัดท�า	

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ผมมีโอกาสเกี่ยวข้องกับหนังสือ	

ทั้งสองเล่มนี้อย่างมาก	 ผมได้เห็นพร้อมกับได้มีส่วนร่วม

ในการเปลี่ยนแปลง	 และเติบโตของคณะวิทยาศาสตร์	

จากหลายมมุมองทัง้ในฐานะนกัศกึษา	ซ่ึงผมเป็นศษิย์เก่า	

รุ่นที่	 ๓	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 ได้เข้าศึกษาในปี	 พ.ศ.	

๒๕๑๘	 ในขณะนั้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์	

ในฐานะอาจารย์	และในฐานะผู้บริหาร	

	 หนังสือครบรอบ ๕๕ ปีนี้ได้รับความกรุณาจาก รศ. ดร.นฤมล แสงประดับ รับเป็นประธาน

กรรมการจัดท�า และได้รับความร่วมมือจากกรรมการจากทุกสาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน 

คณะวทิยาศาสตร์ เนือ้หาในหนงัสือเล่มนีเ้ป็นสรปุเหตุการณ์  และการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนในระยะ 

๒๕ ปี ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๓๗	นอกเหนือจากการเขียนรวบรวมสรุปเหตุการณ์แล้ว	ยังมีบทสัมภาษณ์

ของคณาจารย์เก่า	และศิษย์เก่า	ที่เล่าถึงประสบการณ์และความทรงจ�า	ซึ่งแต่ละสาขาวิชา	และหน่วยงาน	

มเีหตกุารณ์	และเรือ่งราวทีอ่ยากบนัทกึไว้ในแนวทางทีแ่ตกต่างกนั	ดังนัน้หนงัสือเล่มนีอ้าจมกีารน�าเสนอใน	

รปูแบบทีห่ลากหลาย	นอกจากนีย้งัได้คดัลอกหนงัสือเล่มแรกของคณะวทิยาศาสตร์		“๓๐	ปี	คณะวทิยาศาสตร์”	

และมีการแทรกเนือ้หาเพิม่เตมิจากสาขาวชิา		และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ซึง่สามารถดไูด้โดยการสแกนควิอาร์โค้ด	

อย่างไรก็ตามทกุแบบล้วนเป็นเรือ่งราวทีอ่ยากบนัทกึเอาไว้ทัง้สิน้	และหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไป

	 ในนามของคณะวิทยาศาสตร์	 ผมขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน	 ผู้บริหารทุกท่าน	บุคลากร	

ทกุท่าน	จากอดตีจนถงึปัจจบุนั	ศษิย์เก่าและนกัศกึษาทกุคน	ทีไ่ด้ช่วยกนัน�าพาคณะวทิยาศาสตร์ให้ก้าวเดิน	

อย่างมั่นคงมีความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้	 และจะก้าวต่อไปพร้อม	 ๆ	 กับการเปล่ียนแปลงของโลก	

ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้หนังสือเล่มนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี	

	

	 	 	 		

	 																																																																		 ผศ. ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย

ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ท�ำเนียบคณบดี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

3มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ท�ำเนียบคณบดคีณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ศ. ดร.พิมล กลกิจ
(พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๖)

รศ. รท. ดร.วีรพงษ์ โพธิ์เมือง
(พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๙)

ผศ. ดร.ภักดี ธันวารชร
(พ.ศ.๒๕๒๑ - พ.ศ.๒๕๒๕)

รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี
(พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๓)

ผศ.ทวีศักดิ์ แก้วชิม
(พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๒๙)

ผศ. ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรีี
(พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๑)

4 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ท�ำเนียบคณบดคีณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ศ. ดร.พิมล กลกิจ
(พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๖)

รศ. รท. ดร.วีรพงษ์ โพธิ์เมือง
(พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๙)

ผศ. ดร.ภักดี ธันวารชร
(พ.ศ.๒๕๒๑ - พ.ศ.๒๕๒๕)

รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี
(พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๓)

ผศ.ทวีศักดิ์ แก้วชิม
(พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๒๙)

ผศ. ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรีี
(พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๑)

4 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

ท�ำเนียบคณบดคีณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.ขาว เหมือนวงศ์
(พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๗)

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
(พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๘)

ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ
(พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๖)

ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ
(พ.ศ.๒๕๓๗ - พ.ศ.๒๕๓๙)

ศ. ดร.ละอองศรี เสนาะเมือง
(พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๕๒)

ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย
(พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๔)

5มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ร์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงศ์  จันทร์โพธิ์ศรี

จากอดีตถึงปัจจุบัน

	 ผมรับราชการที่กองวิจัย	 กรมวิทยาศาสตร์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 เมื่อผม	

เรยีนจบจากภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย		ปีการศกึษา	๒๕๐๔		

หลงัจากนัน้ประมาณ	๒	ปี	ผมสอบได้ทนุรฐับาลไทยให้ไปศกึษาต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา		

เพื่อกลับมาสอบท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ชื่อของผมจึงได้

โอนย้ายไปที่หน่วยจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นล�าดับแรก

	 ระหว่างที่เรียนในต่างประเทศ	 และกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น	 ผมมีเรื่องน�ามาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่อง	 เรื่องที่ผมประทับใจ	

มากที่สุดคือ		เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพติร	รชักาลที	่๙		เสดจ็เยีย่มมหาวทิยาลยัขอนแก่นในระยะเริม่ต้นนัน้		พระองค์

เสด็จทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการเคมี	 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ซึ่งมีผมถวาย

รายงานเมือ่พระองค์ท่านเสด็จออกจากห้องปฏบิติัการเคมไีปยงัภาควชิาอืน่		พระองค์ท่าน

ได้ตรัสกับผมว่า	“อย่าไปที่อื่นนะ	ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเจริญที่นี่”	ผมน้อมรับ

และได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จนกระทั่งผมเกษียณอายุราชการ	ในขณะที่	

เพื่อน	ๆ	หลายคนย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	ในกรุงเทพมหานคร

	 นอกจากเรื่องที่ผมประทับใจในเรื่องนี้แล้ว	 ยังมีเรื่องอื่น	 ๆ	 น�ามาเล่าสู่กัน	

บางเรื่อง	ดังนี้

	 เมื่อครั้งเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน	 มีฝร่ังคนหนึ่งต้องการพบคนไทย	

และเดินทางไปพบผมที่มหาวิทยาลัยหลังจากคุยเรื่องอื่น	ๆ	แล้ว	ได้ยื่นนามบัตรแผ่นหนึ่ง

ให้ผมดูแล้วถามว่ารู้จักคนนี้หรือไม่	ผมอ่านดูนามบัตรซึ่งเขียนไว้ว่า	Bimala		Kalakitcha		

ผมอ่านเป็นภาษาไทยได้ว่า	 พิมาลา	 กาลากิตชา	 ชื่อนี้ผมไม่รู้จักมาก่อน	 จึงตอบไปว่า	

ไม่รู้จัก	 ฝรั่งคนนั้นย้อมถามกลับมาว่าไม่รู้จักหรือ	 คนนี้เป็นนายของคุณ	 ผมจึงรู้ทันที

ว่าเป็นช่ือของท่านอาจารย์พิมล	 กลกิจ	 ซึ่งท่านเขียนชื่อในนามบัตรเป็นภาษาสันสกฤต		

(ศ.	ดร.พมิล		กลกจิ	เป็น	รองอธกิารบด	ีจอมพลถนอม		กติตขิจร	เป็นอธกิารบดใีนสมยันัน้)

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นในระยะเริม่ต้นมอียูด้่วยกนั	๓	คณะ	คอืคณะวทิยาศาสตร์-

อักษรศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะเกษตรศาสตร์	ผมจึงมีโอกาสสอนวิชาเคม	ี

ให้กับนักศึกษารุ่นแรกของ	 ๒	 คณะนี้	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และคณะเกษตรศาสตร์		

คณาจารย์ในเวลานัน้มจี�านวนเล็กน้อยรู้จักกนัหมดมคีวามรักใคร่กลมเกลียวกนัเป็นอย่างดี	

เพราะต้องรับประทานอาหารทั้งมื้อเช้า	 เที่ยง	 และเย็นที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย

6 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงศ์  จันทร์โพธิ์ศรี

จากอดีตถึงปัจจุบัน

	 ผมรับราชการที่กองวิจัย	 กรมวิทยาศาสตร์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 เมื่อผม	

เรียนจบจากภาควชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		ปีการศกึษา	๒๕๐๔		

หลงัจากนัน้ประมาณ	๒	ปี	ผมสอบได้ทนุรฐับาลไทยให้ไปศกึษาต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกา		

เพื่อกลับมาสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ช่ือของผมจึงได้

โอนย้ายไปที่หน่วยจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นล�าดับแรก

	 ระหว่างที่เรียนในต่างประเทศ	 และกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น	 ผมมีเรื่องน�ามาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่อง	 เรื่องท่ีผมประทับใจ	

มากที่สุดคือ		เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพติร	รชักาลที	่๙		เสดจ็เยีย่มมหาวทิยาลยัขอนแก่นในระยะเริม่ต้นนัน้		พระองค์

เสด็จทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการเคมี	 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ซึ่งมีผมถวาย

รายงานเมือ่พระองค์ท่านเสด็จออกจากห้องปฏบัิตกิารเคมไีปยงัภาควชิาอืน่		พระองค์ท่าน

ได้ตรัสกับผมว่า	“อย่าไปที่อื่นนะ	ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเจริญที่นี่”	ผมน้อมรับ

และได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จนกระทั่งผมเกษียณอายุราชการ	ในขณะที่	

เพื่อน	ๆ	หลายคนย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	ในกรุงเทพมหานคร

	 นอกจากเรื่องที่ผมประทับใจในเรื่องนี้แล้ว	 ยังมีเรื่องอื่น	 ๆ	 น�ามาเล่าสู่กัน	

บางเรื่อง	ดังนี้

	 เมื่อคร้ังเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน	 มีฝรั่งคนหนึ่งต้องการพบคนไทย	

และเดินทางไปพบผมที่มหาวิทยาลัยหลังจากคุยเรื่องอื่น	ๆ	แล้ว	ได้ยื่นนามบัตรแผ่นหนึ่ง

ให้ผมดูแล้วถามว่ารู้จักคนนี้หรือไม่	ผมอ่านดูนามบัตรซึ่งเขียนไว้ว่า	Bimala		Kalakitcha		

ผมอ่านเป็นภาษาไทยได้ว่า	 พิมาลา	 กาลากิตชา	 ชื่อนี้ผมไม่รู้จักมาก่อน	 จึงตอบไปว่า	

ไม่รู้จัก	 ฝร่ังคนนั้นย้อมถามกลับมาว่าไม่รู้จักหรือ	 คนนี้เป็นนายของคุณ	 ผมจึงรู้ทันที

ว่าเป็นชื่อของท่านอาจารย์พิมล	 กลกิจ	 ซึ่งท่านเขียนช่ือในนามบัตรเป็นภาษาสันสกฤต		

(ศ.	ดร.พมิล		กลกจิ	เป็น	รองอธกิารบด	ีจอมพลถนอม		กติตขิจร	เป็นอธกิารบดใีนสมยันัน้)

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นในระยะเริม่ต้นมอียูด้่วยกนั	๓	คณะ	คอืคณะวทิยาศาสตร์-

อักษรศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะเกษตรศาสตร์	ผมจึงมีโอกาสสอนวิชาเคม	ี

ให้กับนักศึกษารุ่นแรกของ	 ๒	 คณะนี้	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และคณะเกษตรศาสตร์		

คณาจารย์ในเวลานัน้มจี�านวนเล็กน้อยรู้จักกนัหมดมคีวามรกัใคร่กลมเกลยีวกนัเป็นอย่างด	ี

เพราะต้องรับประทานอาหารทั้งมื้อเช้า	 เที่ยง	 และเย็นท่ีโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

6 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

ทุกวัน	 ในช่วงนั้นไม่มีรถประจ�าทางระหว่างมหาวิทยาลัยกับตัวเมืองขอนแก่น	 จึงมีความล�าบากมาก		

เม่ือมีความจ�าเป็นจะต้องเดินทางเข้าตัวเมือง	 ต้องอาศัยรถจักรยานยนต์ของอาจารย์บางท่านเป็นพาหนะ

เท่านั้น	 รถบัสปรับอากาศระหว่างขอนแก่น-กรุงเทพฯ	 มีอยู่บริษัทเดียวบริการเที่ยวเดียวเป็นบางวัน	

ในสปัดาห์เท่านัน้		อกีท้ังเกอืบทุกสปัดาห์ต้องต่ืนต้ังแต่เช้ามดืไปรบัอาจารย์พเิศษทีร่บัเชญิมาสอนทีส่ถานรีถไฟ		

จึงเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักในเวลานั้น

	 ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ครั้งแรกจะให้เป็น	

ดอกกระเจยีว	เพราะท่ีบรเิวณสฐีานมดีอกกระเจยีวเป็นจ�านวนมาก	แต่ภายหลงัเปลีย่นใจเป็นดอกกาลพฤกษ์	

ด้วยเหตุผลท่ีว่า	 หากใช้สัญลักษณ์เป็นดอกกระเจียว	 เมื่อมีการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย	

และมีการเชียร์	นักศึกษาอาจใช้ค�ากระเจียวเพี้ยนไปเป็นค�าอื่นที่ไม่เหมาะสม

	 เมื่อมีการเลิกใช้รถรางในกรุงเทพฯ	 ท่านอาจารย์พิมล	 กลกิจ	 มีความด�าริจะขอใช้รถรางที	่

เลิกใช้แล้วมาวิ่งระหว่างมอดินแดง-สีฐาน	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางของคณาจารย์และ	

บุคลากร	 ซึ่งอาคารของคณะนั้นตั้งอยู่ที่มอดินแดง	 ส่วนบ้านพักของคณาจารย์	 และบุคลากรอยู่ที่สีฐาน		

นอกจากนั้น	ท่านอาจารย์พิมล		กลกิจ	มีความด�าริที่จะให้กรมไปรษณีย์	มีดวงตราไปรษณีย์บางดวงเป็นรูป

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	 เพราะเหตุใดจึงมีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง	 และมีลิเกถวายท่าน	 ๒	 คืน		

เป็นประจ�าทุกปี	 ที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือ	 การเดินทางระหว่างมอดินแดง-สีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

กับตัวเมืองขอนแก่นนั้นต้องใช้รถจักรยานยนต์	 จึงท�าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรหลายครั้ง	 ทั้งบาดเจ็บ	 และ

เสียชีวิตจ�านวนไม่น้อย	 เพื่อเป็นขวัญ	 และก�าลังใจให้แก่ข้าราชการและนักศึกษา	 จึงได้มีการท�าบุญ	 และ	

มีการให้เจ้าเข้าทรง	เพราะเหตุใดอาจารย์	และนักศึกษาจึงเสียชีวิตค่อนข้างมากในช่วงเวลานั้น		เจ้าเข้าทรง

บอกว่า	เหตุที่เกิดเช่นนั้นเพราะข้าราชการ	และนักศึกษาไม่ได้ให้ความเคารพ	และย�าเกรงเจ้าพ่อมอดินแดง		

ดังนั้น	จึงขอศาลเจ้า	และให้บวงสรวงลิเกตามที่กล่าวถึง

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีจ�านวนคณะต่าง	 ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

ทั้งในและต่างประเทศ	 อีกท้ังบัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นล้วนมีคุณภาพ	 ได้ไปท�าความรุ่งเรืองให้กับ	

ส่วนราชการอื่น	ๆ	และประเทศชาติ	 ตลอดจนเป็นผู้บริหารประเทศ	และมหาวิทยาลัยในต�าแหน่ง	

ที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ผมจึงมีความปลื้ม	 ปิติเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาไปอย่างมาก	

ทัง้ในด้านวชิาการทีม่คีณุภาพ	และการบรกิารในด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะคณะวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้บรกิาร

วิชาการให้กับคณะอื่น	ๆ	นั้นขอให้มีคุณภาพเหมือนเช่นที่ผ่านมาและตลอดไป

	 																																																											             สมพงศ์  จันทร์โพธิ์ศรี
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	 ผมเคยท�างานในฐานะอาจารย์ที่คณะนี้มานานมากแล้ว	 แต่ยังมีความรู้สึก

ประทับใจและดีใจท่ีได้มีโอกาสท�างานที่นี่	 เพื่อน	 ๆ	 ทั้งอาจารย์และพนักงาน	 ทุกคน

ช่วยกันท�าหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะงานของตนเท่านั้น	 แต่รวมไปถึงงานส่วนรวมอย่างเต็มท่ี		

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	 พวกเราก็พูดคุยหาทางออกร่วมกันตลอด	 เรายังผูกมิตร	 มีไมตรีกับ	

ทุกคณะในมหาวิทยาลยัขอนแก่น		มหาวทิยาลยัในภาพรวม		จงึเป็นบ้านเราอย่างเตม็ภาคภมูิ		

แต่โอกาสนี	้	ผมขออนญุาตเสนอความคดิเหน็ส่วนตัวท่ีมองภาพของมหาวทิยาลัยขอนแก่น	

อย่างกระชับสั้น	 ๆ	 ในมุมมองของผมท่ีมีประสบการณ์ได้ท�างานในองค์กรต่าง	ๆ	 ท่ีไม่ใช่

สถานบันการศึกษา		แต่ต้องใช้บัณฑิตหลากหลายทั้งสาขาและสถาบัน

สาระทีอ่ยากเสนอมสีามองค์ประกอบ	คอื	เหลยีวมองหลงั	หนัมองหน้า	และวนันีท้�าอะไรดี

 ๑. เหลียวมองหลัง

	 พวกเราทุกคนในคณะฯ	 ต้องเรียนรู้	 ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของ		

ภาควชิาฯ	และคณะวทิยาศาสตร์	ว่าเร่ิมต้นเป็นมาอย่างไร	หน้าทีห่ลัก	หน้าทีร่อง	คอือะไร	

ท�าไปแล้วได้ผลอย่างไร	 ผลดี	 ผลเสีย	 มีอะไรบ้าง	 ได้เปรียบเทียบกับคณะวิทยาศาสตร์	

ในสถาบันอื่น	ๆ	หรือไม่	ผลเป็นอย่างไร

 ๒. หันมองหน้า

	 อนาคต	การเปลี่ยนแปลงมีแน่นอน	และจะรวดเร็วขึ้นเรื่อย	ๆ	 ใครตามไม่ทัน	

ไม่ปรับเปลี่ยน	 ปรับตัว	 จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	 ภาควิชา	 และคณะวิทยาศาสตร์จะพบว่า		

จ�านวนนักศึกษา	ถดถอยจนอาจไปถึงจุดที่สัดส่วนคณาจารย์	และเจ้าหน้าที่มีมากเกินไป

	 การศกึษาว่าภารกิจของพวกเราจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรในอนาคต		จึงจ�าเป็น	

ต้องแสวงหาข้อมูล	 ในทุกมิติ	 จากภายนอก	 สถาบันการศึกษาได้เปรียบมากในข้อนี้		

เพราะมีบัณฑิตของเราเองที่ท�างานอยู่ในองค์กรต่าง	 ๆ	 ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	

และแม่นย�า	 แต่มีสถาบันน้อยมากที่ใช้ประโยชน์จุดนี้จริงจัง	 ในการแสวงหาข้อมูล		

ต้องใช้ทั้งอาจารย์	และพนักงาน	หรือพูดง่าย	ๆ	ว่าทุกคนในคณะ	และรวมไปถึงนักศึกษา

ด้วย	ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง		ที่มีความส�าคัญเช่นกัน		คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

ที่องค์กรต่าง	 ๆ	 ทั้งใน	 และต่างประเทศได้ศึกษา	 และวิเคราะห์	 กลั่นกรองมาแล้ว		

โดยเฉพาะ	เนื้อหาที่เกี่ยวพันกับภารกิจของเรา

8 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



	 เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคนข้างหน้าที่อยากกล่าวถึง	 คือ	 แผนงานระยะยาว	 ทั้งภาควิชา	

คณะวิทยาศาสตร์	 ต้องมีแผนงานนี้	 ซึ่งควรจะเริ่มจาก	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 เป้าหมาย		

และแผนงานทุกเรื่องท่ีกล่าวมานี้	 ต้องเป็นการระดมความคิดจากทุก	 ๆ	 คนในคณะรวมทั้งนักศึกษาด้วย	

แผนงานทั้งหมดจึงรวมเป็นข้อมูลต่าง	 ๆ	 ท่ีกล่าวมา	 รวมกับความคิดของทุกคน	 เพ่ือจะก�าหนดว่า	

เราจะท�าอะไรต่อไปข้างหน้า

 ๓. วันนี้ท�าอะไรดี

	 ถ้าอ่านมาถึงจุดนี้	 ก็คงตอบได้แล้วว่า	 เรามีเรื่องต้องท�ามากมาย	 และต้องท�าต่อเนื่องด้วย		

เพราะฉะนัน้		วนันีค้วรลงมอืท�าทันที		และสิง่ทีเ่ป็นตวัส�าคญัมากอกีตวัหนึง่		ทีจ่ะท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็	

คือ	 คน	 ไม่ว่าเราจะมีระบบท่ีดีเยี่ยม	 มีเงินทองที่จะใช้มากมาย	 แต่หากคนในองค์กรไม่มีคุณภาพทุกอย่าง	

จะสิ้นสุด	ล้มเหลว	เมื่อเวลาผ่านไป		โดยเฉพาะในโลกการแข่งขันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นภาวะปัจจุบัน

	 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	 จึงเป็นสิ่งที่ควรท�าตลอดเวลา	 แน่ละ	 ความรู ้เป็นสิ่งหนึ่ง	

แต่ความรับผิดชอบ	 ความมีคุณธรรม	 ความรักงาน	 ความทุ่มเท	 ความมุ่งมั่น	 และการมีความรับผิดชอบ	

เจือจานต่อส่วนรวม		ฯลฯ		ก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้

	 อยากย�้าว่า	 ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้	

เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม	 ในขณะเดียวกัน	 บุคลากรทุกคน	 ท�างานอย่างมีความสุข	

เป็นที่ชื่นชมในสังคม	 ทั้งภายในมหาวิทยาลัย	 และภายนอกแล้วย่อมแสดงว่าเราได้บรรลุเป้าหมาย	

ในการปฏิบัติภารกิจอันส�าคัญนี้แล้ว

สุดท้าย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าพ่อมอดินแดง โปรดประทานพร ความสุข ความส�าเร็จ 

แด่ บุคลากรทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์ด้วยเทอญ 

ขอขอบคุณครับ

                                             

                                                                                        ภักดี  ธันวารชร
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	 เนื่ อ ง ใน โอกาสครบรอบ	 ๕๕  ป ี		
ของคณะวิทยาศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน	 ทั้งผู้บริหาร	 คณาจารย์	

เจ้าหน้าสายสนับสนุน	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	ทั้งในอดีต

จนถึงปัจจุบัน	 ที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้า	 และ

ช่ือเสียง	 ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์	 และมีส่วนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยผลักดันนโยบายต่าง	 ๆ		

รวมทั้งแก้ปัญหาของประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมา	

การด�าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วย	

ความราบรื่นเพราะความสามัคคีของบุคลากรที่ต่าง	

ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	

	

	 ในโอกาสนี	้ขออวยพรให้คณะวทิยาศาสตร์

มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป	และขอให้ทุกท่าน	

มีสุขภาพดี	 เจริญรุ่งเรือง	 มีความสามัคคี	 เอื้อเฟื้อ	

ต่อกันตลอดไป

	 	 	

																						ศรีสุมนตร์  สีตะธนี

10 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์
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ี รองศำสตรำจำรย์ศรีสุมนตร์  สีตะธนี

	 เนื่ อ ง ใน โอกาสครบรอบ	 ๕๕  ป ี		
ของคณะวิทยาศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน	 ทั้งผู้บริหาร	 คณาจารย์	

เจ้าหน้าสายสนับสนุน	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	ทั้งในอดีต

จนถึงปัจจุบัน	 ที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้า	 และ

ชื่อเสียง	 ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์	 และมีส่วนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยผลักดันนโยบายต่าง	 ๆ		

รวมทั้งแก้ปัญหาของประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมา	

การด�าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วย	

ความราบรื่นเพราะความสามัคคีของบุคลากรท่ีต่าง	

ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	

	

	 ในโอกาสนี	้ขออวยพรให้คณะวทิยาศาสตร์

มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป	และขอให้ทุกท่าน	

มีสุขภาพดี	 เจริญรุ่งเรือง	 มีความสามัคคี	 เอื้อเฟื้อ	

ต่อกันตลอดไป

	 	 	

																						ศรีสุมนตร์  สีตะธนี

10 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง  วัฒนกิจ

	 เริ่มเข้าท�างานต้นปี	 	 ๒๕๑๖	 	๕๕ ปี 
ผ่านไปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	 ๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น	โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์

ทีพ่ฒันาอย่างต่อเนือ่งผ่านยคุสมยัต่าง	ๆ 	จนมรีากฐาน

ที่แข็งแรงในทุกด้าน	 มีศักยภาพที่จะปรับตัวให้	

ตอบสนองต่อความกดดันทางสังคม	 เศรษฐกิจ	

และเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันใน	

สังคมโลก

	

	 ในโอกาสครบ	 ๕๕	 ปี	 ของการก่อตั้ง	

คณะวิทยาศาสตร์	 ใคร่ขอชื่นชมบุคลากรทุกท่าน	

ของคณะทั้งในอดีตจวบจนปัจจุบันที่ได้ร่วมกันสร้าง	

และพัฒนาคณะจนเติบใหญ่	 และขอให้ทุกท่านที่

ปฏิบัติงานอยู่มีขวัญ	 และก�าลังใจเต็มเปี่ยม	 พร้อมใจ

กันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

	 	

																											บุญส่ง  วัฒนกิจ
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันชัย  สุ่มเล็ก

	 ในโอกาสครบ	๕๕ ปี	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ผมขอแสดงความยินดีต ่อบุคลากรของคณะทุกกลุ ่ม	 นักศึกษาปัจจุบัน	 ศิษย์เก ่า		

รวมท้ังบุคลากรอาวุโสทุกท่าน	 ที่ร่วมกันเป็นพลังในการขับเคล่ือนคณะวิทยาศาสตร์		

จนสามารถยืนอยู่แถวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ	 จากเริ่มต้นที่มีบทบาท	

สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้คณะต่าง	 ๆ	 เท่านั้น	 กลายมาเป็นคณะที่มีพันธกิจผลิต

บัณฑิตวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	 มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ	

ในระดับนานาชาติเป็นจ�านวนมาก	 มีอาจารย์ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งศิษย์เก่าจ�านวนมากที่ประสบความส�าเร็จ	

เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและการบริหาร

	 ตลอดระยะเวลา	๕๕	ปี	คณะวทิยาศาสตร์เผชญิกบัความเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 		

ทั้งด้านนโยบายของภาครัฐ	และปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ	แต่ภายใต้วิกฤต	ิ

กม็โีอกาสด้วยเสมอ	ในช่วงนีท้กุคนกค็งทราบดว่ีาทกุมหาวทิยาลยัก�าลงัเผชญิวกิฤติ	

จ�านวนนักศึกษา	ซึ่งจะกระทบกับงบประมาณเงินรายได้ของทุกสถาบัน	และส่งผล	

ต่อการบริหารงาน	 แต่ผมก็คิดว่ายังมีโอกาสส�าหรับคณะวิทยาศาสตร์	 ส่วนจะม	ี

ด้านไหนบ้าง	 และท�าอย่างไร	 คงขึ้นอยู ่กับพวกเราทุกคนท่ีจะอาศัยโอกาสนี	้

ร่วมมือกันหาให้เจอ

	 สุดท้ายนี้	ผมขอเป็นก�าลังใจให้ผู้บริหาร	บุคลากร	และนักศึกษา	ร่วมกันน�าพา

คณะวิทยาศาสตร์ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

	

                                                                    วันชัย  สุ่มเล็ก

12 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันชัย  สุ่มเล็ก

	 ในโอกาสครบ	๕๕ ปี	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ผมขอแสดงความยินดีต ่อบุคลากรของคณะทุกกลุ ่ม	 นักศึกษาปัจจุบัน	 ศิษย์เก่า		

รวมทั้งบุคลากรอาวุโสทุกท่าน	 ที่ร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์		

จนสามารถยืนอยู่แถวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ	 จากเริ่มต้นที่มีบทบาท	

สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้คณะต่าง	 ๆ	 เท่าน้ัน	 กลายมาเป็นคณะท่ีมีพันธกิจผลิต

บัณฑิตวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	 มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ	

ในระดับนานาชาติเป็นจ�านวนมาก	 มีอาจารย์ท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งศิษย์เก่าจ�านวนมากที่ประสบความส�าเร็จ	

เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและการบริหาร

	 ตลอดระยะเวลา	๕๕	ปี	คณะวทิยาศาสตร์เผชญิกบัความเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 		

ทั้งด้านนโยบายของภาครัฐ	และปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ	แต่ภายใต้วิกฤต	ิ

กม็โีอกาสด้วยเสมอ	ในช่วงนีท้กุคนกค็งทราบดว่ีาทกุมหาวทิยาลยัก�าลงัเผชญิวิกฤติ	

จ�านวนนักศึกษา	ซึ่งจะกระทบกับงบประมาณเงินรายได้ของทุกสถาบัน	และส่งผล	

ต่อการบริหารงาน	 แต่ผมก็คิดว่ายังมีโอกาสส�าหรับคณะวิทยาศาสตร์	 ส่วนจะม	ี

ด้านไหนบ้าง	 และท�าอย่างไร	 คงขึ้นอยู ่กับพวกเราทุกคนที่จะอาศัยโอกาสน้ี	

ร่วมมือกันหาให้เจอ

	 สุดท้ายนี้	ผมขอเป็นก�าลังใจให้ผู้บริหาร	บุคลากร	และนักศึกษา	ร่วมกันน�าพา

คณะวิทยาศาสตร์ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

	

                                                                    วันชัย  สุ่มเล็ก

12 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์
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ศำสตรำจำรย์ ดร.ละออศรี  เสนำะเมือง

	 เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้เปิดด�าเนินการ	

มาเป็นเวลา	๕๕ ปี	ดฉินัขอแสดงความยนิดี		และชืน่ชมกบัผู้บริหาร	คณาจารย์	บคุลากร	

ศิษย์เก่า	 และนักศึกษาทุกท่าน	 ท่ีได้ทุ่มเทการท�างานให้กับองค์กร	 รวมทั้งการอุทิศตน	

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การบริการ

วิชาการแก่ชุมชน	ท�าให้คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีความเจริญก้าวหน้า		

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมระดับชาติ	และนานาชาติจ�านวนมากมาย		

	 ดิฉันในฐานะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รุ ่นที่	 ๑	

(ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รุ่นที่	 ๑๐)	 ได้เข้าศึกษาเมื่อปี	 ๒๕๑๖	 รหัสนักศึกษา	

๑๖๙๐๓๓	มีความภาคภูมิใจท่ีได้ศึกษา	 และส�าเร็จการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้	 คณาจารย์	

ที่สอนทั้งในอดีตและปัจจุบันมีคุณภาพ	 มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วย	

วิทยา	จริยา	และปัญญา	มจีรยิธรรม	และคณุธรรม	ตามปณธิานของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

เน่ืองจากดิฉันเป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะฯ	 ท�าให้ได้มีโอกาสเรียนกับปรมาจารย์	

อาจารย์พิเศษท่ีมีช่ือเสียงจากมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 สถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมและ	

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 ออกไปรับใช้สังคมจ�านวนมากมาย	 การที่ดิฉันได้รับโอกาสอันดี	

ได้ท�างานในฐานะอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐		

จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 คณะวิทยาศาสตร์	 แห่งนี้จึงเป็นเสมือน	

บ้านทีอ่บอุน่	บ้านทีห่ล่อหลอมจากนกัศกึษาให้เป็นบณัฑิต	เป็นบคุลากรคนหนึง่ของคณะฯ	

บ้านที่ให้ประสบการณ์ดี	ๆ	ในการท�างาน	ในการครองตน	ครองคน	และครองงาน

	 ดิฉันในนามอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง	 ได้ร่วมแรงร่วมใจ

กับคณาจารย์และบุคลากรหลายท่าน	 ช่วยกันพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์มี

ความเจริญก้าวหน้าในระดับหนึ่ง	 ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความส�าเร็จของ	

คณะวิทยาศาสตร์	 ขอสนับสนุนเจตนารมณ์	 และความมุ ่งมั่นพัฒนาวิชาการ	

ด้านการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และการบริการวิชาการต่อไป	 ขออวยพรให้	

ผู้บริหารชุดปัจจุบันและบุคลากรทุกท่านมีความสุข	 ในการท�างาน	 เพื่อผลส�าเร็จ

และความก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สามารถประยุกต์

วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค	 แก่ประเทศชาติ	

และขยายผลสู่ความเป็นสากลตลอดไป

																																																 ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง
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สำรศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์  หำรหนองบัว

ความเป็นตัวตน ฝังรากลึกในวันที่เรียน ป.ตรี
ในวันที่ศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ไม่เชือ่กต้็องเชือ่	เผลอแป๊ปเดียวนบัได้	๓๔	ปีแล้ว	ทีจ่บไปจากคณะวทิยาศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	หากมองย้อนเพือ่หาตวัตนของแต่ละคนว่า	ท�าไมเราจงึเป็นคนแบบนี้	

ท�าไมเราจึงมีคุณลักษณะอย่างนี้	 ไม่ว่าจะมองมุมบวกหรือมุมลบ	 ผมเชื่อว่า	 สุดท้าย	

จะได้ค�าตอบเดียวกันคือ	 รากที่ฝังลึกที่สุดของ	 ๑	 ช่วงชีวิตของแต่ละคนจะถูกปลูก	

และฝังในวัยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ค�าว่าศิษย์เก่าจะหมายถึงระดับ	 ม.ต้น	

ม.ปลาย	หรือ	ระดับ	ป.โท	หรือ	ป.เอก	ก็ได้

	 หนักเอา	 เบาสู ้	 ไม่เกี่ยงงาน	 แก้ปัญหาได้	 ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง		

ใครให้ช่วยอะไรก็ยินดีช่วยด้วยความเต็มใจ	เป็นคุณลักษณะของคณาจารย์	และบุคคลกร

ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด	 ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความไม่พร้อม	 และขีดจ�ากัดต่าง	 ๆ	

ของความเป็นต่างจังหวัด	 ซึ่งถูกถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น	 จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	

และในที่สุดก็ถูกปลูก	และฝังลงสู่นักศึกษา	ซึ่งกลายเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิต	

จาก	วท.มข.

	 ความเป็นมหาวทิยาลยักลุม่แรก	ๆ 	ของประเทศ	และเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จึงได้รับการสนับสนุนค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจาก	

ทั้งภาครัฐทั้งในด้านเครื่องไม้เครื่องมือ	และการส่งอาจารย์ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน�า	

ในต่างประเทศ	 รวมถึงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน	 กทม.	 ที่ต้องเดินทางไป	

เป็นอาจารย์พิเศษ	 อยู่กับนักศึกษาตลอดสัปดาห์หรือวันหยุดสุดสัปดาห์	 ท�าให้ความ	

เข้มข้นและคุณภาพทางวิชาการของบัณฑิต	 วท.มข.	 มีมาตรฐานระดับนานาชาติ	 และ	

จัดอยู่ในอันดับต้น	ๆ	ของประเทศ	

	 คณุลกัษณะ	๒-in-๑	ข้างต้น	ทีส่่วนหนึง่มาจากความเป็นมหาวทิยาลยัต่างจงัหวดั	

คือความเป็น	 ตัวตน	 ท่ีผมได้รับการปลูกฝังมาตลอดระยะเวลา	 ๔	 ปี	 ที่ศึกษาที่	 วท.มข.		

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ชีวิตผม	 (และศิษย์เก่า	 วท.มข.	 ทุกคน)	 สามารถ

เดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัย	 ไปอย่างภาคภูมิใจ	 และมั่นใจในการเผชิญกับชีวิตจริงเป็น

บุญคุณท่ีประเมินค่าไม่ได้	 และผมเชื่อมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาของการท�าดี-ได้ดี	

ดงันัน้	จงึเชือ่มัน่ว่า	สิง่ทีค่ณาจารย์	และบคุลากร	วท.มข.	ได้ท�าหน้าที	่“เรอืจ้าง”	ส่งบณัฑติ

ที่มีคุณภาพ	 ออกไปสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวบัณฑิตเองและประเทศชาตินั้น	 จะส่งผล

ให้คณาจารย์	และบุคลากร	วท.มข.	ทุกท่าน	ทั้งที่ยังอยู่ท�าหน้าที่	และพ้นจากภาระหน้าที่	

ไปแล้ว	ประสบความสุข	และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

																																																										สุพจน์ หารหนองบัว วท. มข. ๐๕
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สำรศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์  หำรหนองบัว

ความเป็นตัวตน ฝังรากลึกในวันที่เรียน ป.ตรี
ในวันที่ศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ไม่เชือ่กต้็องเชือ่	เผลอแป๊ปเดียวนบัได้	๓๔	ปีแล้ว	ท่ีจบไปจากคณะวทิยาศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	หากมองย้อนเพือ่หาตวัตนของแต่ละคนว่า	ท�าไมเราจงึเป็นคนแบบนี้	

ท�าไมเราจึงมีคุณลักษณะอย่างนี้	 ไม่ว่าจะมองมุมบวกหรือมุมลบ	 ผมเชื่อว่า	 สุดท้าย	

จะได้ค�าตอบเดียวกันคือ	 รากที่ฝังลึกที่สุดของ	 ๑	 ช่วงชีวิตของแต่ละคนจะถูกปลูก	

และฝังในวัยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ค�าว่าศิษย์เก่าจะหมายถึงระดับ	 ม.ต้น	

ม.ปลาย	หรือ	ระดับ	ป.โท	หรือ	ป.เอก	ก็ได้

	 หนักเอา	 เบาสู ้	 ไม่เกี่ยงงาน	 แก้ปัญหาได้	 ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง		

ใครให้ช่วยอะไรก็ยินดีช่วยด้วยความเต็มใจ	เป็นคุณลักษณะของคณาจารย์	และบุคคลกร

ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด	 ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความไม่พร้อม	 และขีดจ�ากัดต่าง	 ๆ	

ของความเป็นต่างจังหวัด	 ซึ่งถูกถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น	 จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	

และในที่สุดก็ถูกปลูก	และฝังลงสู่นักศึกษา	ซึ่งกลายเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิต	

จาก	วท.มข.

	 ความเป็นมหาวทิยาลยักลุม่แรก	ๆ 	ของประเทศ	และเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จึงได้รับการสนับสนุนค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจาก	

ทั้งภาครัฐทั้งในด้านเครื่องไม้เครื่องมือ	และการส่งอาจารย์ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน�า	

ในต่างประเทศ	 รวมถึงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน	 กทม.	 ที่ต้องเดินทางไป	

เป็นอาจารย์พิเศษ	 อยู่กับนักศึกษาตลอดสัปดาห์หรือวันหยุดสุดสัปดาห์	 ท�าให้ความ	

เข้มข้นและคุณภาพทางวิชาการของบัณฑิต	 วท.มข.	 มีมาตรฐานระดับนานาชาติ	 และ	

จัดอยู่ในอันดับต้น	ๆ	ของประเทศ	

	 คณุลกัษณะ	๒-in-๑	ข้างต้น	ทีส่่วนหนึง่มาจากความเป็นมหาวทิยาลยัต่างจงัหวดั	

คือความเป็น	 ตัวตน	 ที่ผมได้รับการปลูกฝังมาตลอดระยะเวลา	 ๔	 ปี	 ที่ศึกษาที่	 วท.มข.		

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ชีวิตผม	 (และศิษย์เก่า	 วท.มข.	 ทุกคน)	 สามารถ

เดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัย	 ไปอย่างภาคภูมิใจ	 และมั่นใจในการเผชิญกับชีวิตจริงเป็น

บุญคุณที่ประเมินค่าไม่ได้	 และผมเชื่อมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาของการท�าดี-ได้ดี	

ดงันัน้	จงึเชือ่มัน่ว่า	สิง่ทีค่ณาจารย์	และบคุลากร	วท.มข.	ได้ท�าหน้าที	่“เรอืจ้าง”	ส่งบณัฑติ

ที่มีคุณภาพ	 ออกไปสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวบัณฑิตเองและประเทศชาตินั้น	 จะส่งผล

ให้คณาจารย์	และบุคลากร	วท.มข.	ทุกท่าน	ทั้งที่ยังอยู่ท�าหน้าที่	และพ้นจากภาระหน้าที่	

ไปแล้ว	ประสบความสุข	และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

																																																										สุพจน์ หารหนองบัว วท. มข. ๐๕
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บัณฑิตวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในมุมของผู้ใช้บัณฑิต
	 ผมมีโอกาสได้ร ่วมงาน	 และได้สัมผัสกับศิษย์เก ่าคณะวิทยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (วท.มข.)	 จ�านวนมาก	ทั้งในฐานะอาจารย์ที่ต้องดูแลนิสิต	

ที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกที่คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ	และในฐานะนักวิจัย	

ที่ต ้องท�างานร่วมกับคณาจารย์	 และนักวิจัยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 และ	

ภาคเอกชน	 สิ่งที่ปรากฏในวันนี้คือ	 ผู ้ที่ส�าเร็จจาก	 วท.มข.	 เป็นที่ยอมรับทั้ง	

ในด้านวิชาการ	 และการท�างาน	 และเป็นผู้น�าด้านการวิจัยในหน่วยงานต่าง	 ๆ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศจ�านวนมาก

	 ในมิติความลึกและความเข้มข้นทางวิชาการของบัณฑิต	 วท.มข.	 ถ้าให้

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นอันดับ	 ๑	 ของประเทศมีคะแนนเต็ม	 ๑๐๐	 ผมให้คะแนนบัณฑิตจาก	

วท.มข.	 อยู่ที่	 ๘๕-๙๐	 คะแนน	 นั่นคือ	 ถ้าตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม	 ก็ยังจัดอยู่ในเกรด	 A		

(ถึงแม้ว่าจะ	 A	 ผอม	 ๆ	 ก็ตาม)	 และหากมองมิติ	 ความขยัน	 อดทน	 สู้งาน	 และความม	ี

อัธยาศัยไมตรี	 ผมให้	 ๙๐++	 นั่นหมายถึง	 ศิษย์เก่า	 วท.มข.	 จัดอยู่ในระดับเกรด	 A	

ทั้งด้านวิชาการ	 และการท�างาน	 (A+A)	 ในขณะที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าของ

ประเทศทีไ่ด้	A	ทางวชิาการ	มกัจะได้เกรด	C	ทางการท�างาน	และมหาวทิยาลยัจ�านวนมาก	

ในประเทศยังอยู่ในระดับ	C+B	หรือ	C+C	(ขอย�้าว่า	เป็นความเห็นส่วนบุคคล)

	 คุณสมบัติ	 A+A	 เป็นการพูดกันปากต่อปาก	 จากรุ่นสู่รุ่น	 อย่างต่อเนื่องจาก

คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์	 และคณะต่าง	 ๆ	 ด้านวิทยาศาสตร์	 ในจุฬาฯ	 เมื่อพูดถึง

นิสิตระดับปริญญาโท-เอก	ในความดูแลที่ส�าเร็จ	ป.ตรีมาจาก	วท.มข.	

	 คงไม่ผิดหากจะบอกว่า	 ณ	 วันนี้	 ศิษย์เก่า	 วท.มข.	 เป็นผู้น�าด้านการวิจัย	

ในประเทศจ�านวนมาก	 ผมไม่ได้หาตัวเลข	 แต่มองภาพรวม	 ๆ	 จากการท่ีคลุกคลีอยู่ใน	

วงการศกึษา	และการวจิยัของประเทศว่า	จ�านวนศาสตราจารย์รุ่นใหม่	ๆ 	ทีม่ผีลงานโดดเด่น	

ในสาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์	 (หรืออาจจะรวมถึงสาขาชีววิทยา)	 ที่เป็นศิษย์เก่า	 วท.	 มข.	

น่าจะมีจ�านวนมากกว่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ	ในปัจจุบัน

	 อย่างไรก็ตาม	 การสร้าง	 และผลักดันให้	 วท.	 มข.	 เดินมาถึงวันแห่งความ	

ภาคภูมิใจนี้ได้	 เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ	 จากการท�างานอย่างทุ่มเทของคณาจารย	์

และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 สิ่งท่ีอยากฝากไว้คือ	 การรักษาให้คงอยู่	 และการสร้างให	้

โดดเด่นย่ิงข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของความเป็นนานาชาติ	 ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียง	

การพูดและการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตเท่าน้ัน	 แต่ท่ีส�าคัญกว่าน้ันมาก	 ๆ	 คือ	

ความเป็น	 “บัณฑิตที่มีความเป็นนานาชาติ”	 นั่นคือ	 เข้าใจบริบททั้งด้านการเมือง		

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของต่างประเทศ....	เชื่อมั่นใน	วท.มข.	ครับ

	 	 	

																																																															สุพจน์  หารหนองบัว

15มหาวิทยาลัยขอนแก่น



	 อาจารย์อาวุโส	 และศิษย์เก่าหลายท่านได้ให้เกียรติสัมภาษณ์	 เนื่องในวาระคณะวิทยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ	๕๕	ปี	บทความต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์	ท่านสามารถรับฟัง

บทสัมภาษณ์แบบสมบูรณ์	ได้ที่	เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์	(https://sc.kku.ac.th/url/interview)

	 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินทร  ศิลา

	 อาจารย์รุ่นบุกเบิก อดีตรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาหลายสมัย

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	อาจารย์พิมลบอกให้มาสร้างคน	มาคิดว่า	ท�าอย่างไรให้นักศึกษาเอาวิทยาศาสตร์

ไปช่วยเผยแพร่กบัประชาชนทัว่ไป	ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์	เราเลยออกค่ายวทิยาศาสตร์

สัญจร	 (Science	 Tour)	 นักศึกษาสอนวิทยาศาสตร์	 อาจารย์คุยกับพ่อแม่	 แนะน�า	 ดูแลลูก	 ดูแล	

ความเป็นอยู่	 ดูแลทางสังคมด้วย	 เป็นการฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้น�า	 เป็นผู้สร้างงานได้	 บัณฑิตที่จบสามารถ	

เอาตัวรอดได้	 เพราะวิทยาศาสตร์ท�าให้เด็กมีเหตุผล	 ไม่มีการทะเลาะวิวาท	 การขัดแย้งทางความคิด	

ถ้ามี	เข้าที่ประชุมก็หมดกัน	

 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจจา  จันทะชุม

	 ผู้อ�านวยการท่านแรกของส�านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 มาขอนแก่นเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้เป็นเลขานุการคณะ	 ฯ	

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ได้รับความไว้วางใจจากกรรมการสภาฯ	 และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ให้เป็นผู้ก่อตั้งส�านักทะเบียน	 และประมวลผล	 เริ่มด�าเนินการปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	

เริ่มจากการเขียนโปรแกรมเองด้วยภาษาโคบอล	และภาษาฟอร์แทน		เริ่มต้นใช้ระบบ	LAN	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	

เปลี่ยนเป็นระบบไร้สาย	 ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ท่ัวโลก	 เป็นความภูมิใจและประทับใจท่ีได้ท�างานเร่ืองนี	้

ระบบลงทะเบียนของ	มข.	เป็นที่มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ได้มาดูงาน	และได้น�าไปใช้ใน	๕๐-๖๐	มหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน	 เป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์เราด้วยครับ	 ได้เห็นศิษย์เก่าได้ต�าแหน่งวิชาการ	

เป็นศาสตราจารย์	 หลายคนได้มีต�าแหน่งทางวิชาการ	 ทางการเมือง	 การปกครอง	 และด้านเศรษฐกิจ	

มองเห็นว่า	ในอนาคต		คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคพื้นอาเซียน

 ๓) รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท

	 อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  มหาวิทยาศาสตร์ขอนแก่น  หลายสมัย

	 วันนี้เมื่อมานั่งในห้อง	 SC1102	 จึงร�าลึกถึงความหลัง	 สมัย	 Talk	 and	 Chalk	 ที่ต้องใช้ชอล์ค	

เขยีนกระดาน	ทีเ่ป็นแบบชกัขึน้-ชกัลง	สอน	๑	ชัว่โมงต้องเตรยีมการสอนส�าหรบักระดาน	๘	แผ่น	คณาจารย์

ยุคปัจจุบันที่ต่างมีคุณวุฒิสูง	 ๆ	 ต้องหมั่นปรึกษาหารือกัน	 พิสูจน์ว่าคนเก่งสามารถท�างานร่วมกันได	้	

เพราะการพบปะ	การประชุม	เป็นเนืองนิจ	เป็นเส้นทางของนักปราชญ์	การท�างานร่วมกันได้ต้องหมั่นเข้าใจ	

เอาใจเขามาใส่ใจเรา	 หมั่นประนีประนอม	 ใช้การท�างานแบบมีส่วนร่วม	 มีความหวังว่าคณะวิทยาศาสตร์

ย่อบทสัมภำษณค์ณำจำรย์และศิษย์เก่ำ
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จะมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และประเทศไทย	 และสร้างความโดดเด่น	

ในเวทีโลก	 ขอชื่นชมยินดีกับชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน	๕๐	ปีของคณะวิทยาศาสตร์	 คณะที่ท�างานอยู	่

เบื้องหลังความส�าเร็จของทุกคณะสาขาวิชา	 เป็น	 ๕๐	 ปีแห่งการอุทิศตนที่แท้จริงและเกิดจากพวกเรา	

ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

	 ๔) รองศาสตราจารย์ชุติมา  คูคู่สมุทร 

	 อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ภาควิชาเคมี

	 มาท�างานตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 มีความไม่พร้อมในหลาย	 ๆ	 อย่าง	 ช่วงแรกพานักศึกษาศึกษา	

ดูงานโรงงาน	 ได้ฝากเขาว่านักศึกษาเอกเคมีของคณะวิทยาศาสตร์	 มข.	 ของเรา	 มีความขยัน	 อดทน		

ผลการตอบรับดีมาก	ผลิตบัณฑิตมีงานท�าทุกคน

 ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เฮงรัศมี

	 อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ภาควิชาเคมี

	 เริ่มท�างานปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	ช่วงแรกมหาวิทยาลัยขาดแคลนอุปกรณ์	เครื่องมือ	และงบประมาณ	

มีความยากในการจัดการในการเรียนการสอน	 และได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน	 มีความประทับใจลูกศิษย์	

รุน่แรก	ๆ 	มกีารพฒันาเป็น	Top	5	ของประเทศด้านการเรียนการสอนและวจัิย	อยากให้รักษาความสามารถ

และแรงบันดาลใจไปเรื่อย	ๆ

	 ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.ไฉนพร  ด่านวิรุทัย

	 อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ภาควิชาเคมี

	 ภาคภูมิใจกับลูกศิษย์ลูกหม้อภาคเคมี	 คือ	 ดร.บรรจง	 บุญชม	 สามารถท�างานได้เท่าเทียมกับ	

คนที่จบต่างประเทศ	 และได้รับเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ส�าหรับการปรับเปล่ียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ	 ผู ้ท�างานต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวหน้า	 และส�าเร็จ	

ต้องมองปัญหา	ทุกปัญหาสามารถแก้ได้	

 ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ทาบสีแพร

	 อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ภาควิชาชีววิทยา

	 ต้องนึกย้อนยุคไปกว่า	๓๐	ปี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เป็นเช่นนี้	 การคมนาคมไม่สะดวก	

น�้า	 ไฟ	 ยังไม่พร้อม	 ยังไม่เจริญมากมายขนาดนี้	 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชนบท	 กิจกรรมนี้เป็นต้นแบบ	

ของกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายกิจกรรม	 เป็นต้นแบบการบริการวิชาการแก่	

โรงเรียนต่าง	 ๆ	 แต่ที่จริงเราท�ามาก่อน	 ถือเป็นภารกิจหนึ่ง	 คือการบริการวิชาการซ่ึงเป็นพันธกิจหนึ่ง	

ของมหาวิทยาลัย	 ส�าหรับนักศึกษา	 เป็นการเรียนรู ้การท�างาน	 ได้ฝึกระเบียบวินัย	 การตรงต่อเวลา	

การสัมพันธ์กับผู้อื่น	การวางแผนการท�างาน	และการเตรียมตัวเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง
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	 ๘) รองศาสตราจารย์ เที่ยง  ภูมิสะอาด

 อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ภาควิชาคณิตศาสตร์

	 มาอยู่ท่ีมข.	 ประทับใจใน	 พื้นท่ีท่ีกว้างขวาง	 ถึง	 ๕,๐๐๐	 ไร่	 และ	 แม้ในขณะนั้นจะขาดแคลน

ห้องเรียน	 และทุนส่งเสริมด้านวิชาการ	 รวมทั้งไม่มีเงินประจ�าต�าแหน่งทางวิชาการ	 แต่อาจารย์ส่วนมาก	

อยู่กันด้วยใจรัก	 สมัครสมาน	 สามัคคี	 ช่วยกันท�างาน	 เป้าหมายท่ีอยากเห็น	 และคิดว่าเป็นไปได้คือ	

อยากให้งานวิจัย	 ไปสู่ชีวิตจริง	 ท�าวิจัย	 จนสามารถไปเสนอต่ออุตสาหกรรม	 ถ้าเขาขอความช่วยเหลือมา	

เราก็เสนอความช่วยเหลือเขาได้

 ๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม  ชูถิ่น

 อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ภาควิชาฟิสิกส์ 

 นักเรียนทุนพัฒนาและผลิตอาจารย์  ทบวงมหาวิทยาลัย

	 การเป็นนักเรียนทุน	 เมื่อมาท�างานมีความผูกพัน	 ในแง่เป็นแหล่งที่มีพระคุณ	 มีบุญคุณ	

การท�างานทุม่เททกุอย่างเตม็ร้อย	ถ้างานคณะฯ	มหาวทิยาลัย	งานหลวงต้องมาก่อน	เป็นอะไรทีต้่องตอบแทน	

ขอบคุณด้วยการปฏิบัติ	 ประทับใจ	 การท�างานบรรยากาศเป็นพี่น้อง	 เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าจะสืบต่อ	

ถ้ามีปัญหา	การพูดคุยเป็นสิ่งส�าคัญ	กฏระเบียบต้องคงไว้	แต่การพูดคุยส�าคัญกว่า	ความเข้าใจต้องมาก่อน			

ภูมิใจความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะฯ	 คิดว่า	 เรามาถูกทางแล้ว	 คืองานวิจัย	 แต่อย่าท้ิงงานสอนต้อง

ควบคู่กัน	งานวิจัย	อยากให้จับต้องได้	สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้	อยากเห็นคณะวิทยาศาสตร์	

มีความเจริญ	มีความพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป	โดยเฉพาะอย่างน้อยสู้อาเซียน	ให้สู้เขาได้

	 ๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  หาญวจนวงศ์

 อาจารย์เกษียณอายุราชการ ภาควิชาเคมี 

	 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจเยอะมาก	 สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 ให้บริการวิชาการ	 อบรม

นักเรียนมัธยมปลาย	 ฯลฯ	 ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่	 ๒	 รองจากคณะแพทยศาสตร	์

อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์	สามารถท�างานต่าง	ๆ 	ได้อย่างมากมาย	ภาควชิาเคมนีกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา

ได้ช่วยสอน	และคุมปฏิบัติการ	ท�างานเสมือนซุปเปอร์อาจารย์	ซุปเปอร์นักศึกษา	

 ๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  เจริญสุดใจ

	 อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	อาจารย์ภาควชิาชวีวทิยา	๘	คนร่วมกนัจดัตัง้	โครงการจดัตัง้ภาควชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม	รับนักศึกษารุ่นแรกปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	จ�านวน	๘	คน	ในจ�านวนนี้	หลายคนได้กลับมาเป็นอาจารย์

พัฒนารุ่นน้อง	 ๆ	 ต่อไป	 ภาควิชามีความร่วมมือกับหลายประเทศ	 เราหวังว่าประสบการณ์	 ความร่วมมือ	

ที่เรามีกับประเทศอื่น	 ๆ	 เราจะได้เอาประสบการณ์ของเขามาช่วยให้วิชาการของเราก้าวหน้ามากขึ้น		

พัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิต	 และการใช้ศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม	 เอาไป	

ใช้ประโยชน์ได้จริง
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	 ๑๒) คุณพงศ์ประพันธ์  ฐิตทวีวัฒน์

 วิทยาศาสตร์รุ่น  ๕  ภาควิชาเคมี  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  และการกลั่น 

 บริษัทไออาร์พีซีจ�ากัด (มหาชน)

	 เคล็ดลับความส�าเร็จของการท�างานคือต้องมีความขยัน	 และซื่อสัตย์	 คนมี	 ๔	 อย่างคือ	 ฉลาด	

หวัด	ีไม่รู	้(โง่)	ขีเ้กยีจ	คนฉลาด		และขยนัชวีติจะประสบความส�าเรจ็ยิง่ขึน้	คนหวัด	ี	และขยนั	จะมคีวามรุง่โรจน์

ในการงาน	ตรงข้ามคนไม่รู้และขี้เกียจ	จะแย่	เราต้องเลือกว่าจะเป็นคนแบบไหน	คนที่ประสบความส�าเร็จ	

ต้องขยัน	ซื่อสัตย์	พัฒนาความฉลาด	และต้องท�าความดี	 เป็นคนดีด้วย	การผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์	

ต้องปรับหลักสูตรให้มาทางการประยุกต์ใช้	มุ่งมาทางอุตสาหกรรมมากขึ้น

	 ๑๓) พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา

	 วิทยาศาสตร์  รุ่นที่  ๙  สาขาเคมี  รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔	

	 ประทับใจการหลอมตัวน้องใหม่ให้มีความรัก	 ความสามัคคี	 ช่วยเหลือดูแลซ่ึงกัน	 และกัน	

โดยมีรุ่นพี่และอาจารย์ให้ความดูแล	และแนะน�า	ตลอดจนการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	 ให้เราได้ใช้ใน

การแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ซึ่งมีประโยชน์มากในการท�างาน	อนาคต	อยากให้คงความเป็นเอกลักษณ์	ความเป็น

ครอบครัวที่อบอุ่น	มีระเบียบวินัย	มุ่งในวิชาการนี้ไว้	เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ	และรับผิดชอบต่อสังคม

	 ๑๔) คุณมงคล  หลักเมือง

 วิทยาศาสตร์รุ่น ๙ ภาควิชาธรณี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน�้า 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ทุกคณะต้องมาเรียนวิชาบริการของคณะวิทยาศาสตร์	 ท�าให้ในช่วงปี	 ๑	 มีเพื่อนหลากหลาย	

คณะ	มีความผูกพันตราบเท่าปัจจุบัน	ชื่นชอบระบบโซตัส	พี่น้องดูแลกัน	ให้เกียรติกัน	มีการติดต่อกันจนถึง

ปัจจุบัน	 คณะวิทยาศาสตร์	 เหมือนบ้านหลังท่ี	 ๒	 ยุคสมัยเปล่ียนไป	 คณะวิทยาศาสตร์	 ต้องต้ังรับปรับตัว	

อยากให้คณะวิทยาศาสตร์พัฒนา	รวบรวมองค์ความรู้ให้กับคนทั่ว	ๆ	ไปด้วย

 ๑๕) ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ

	 วิทยาศาสตร์ รุ่น ๑๕ อาจารย์สาขาเคมี ส�านักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 อาจารย์เก่ง	ดแูลเอาใจใส่นกัศกึษาอย่างมาก	มหาวทิยาลยัขอนแก่นในช่วงนัน้	ร่มรืน่	อาศยัหอพกั	

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้อยู่กับเพื่อน	 ๆ	 ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 มีความผูกพันเป็นอย่างมากทั้งรุ ่นพี่	

รุ่นน้อง	 มีการติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน	 ขอให้มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จัก	

ในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

 ๑๖) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค์

 วิทยาศาสตร์รุ่น  ๑๗  อาจารย์สาขาฟิสิกส์  ส�านักวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 มคีวามประทับใจในอาจารย์ผูส้อนเป็นอย่างมาก	หล่อหลอมให้ตนมาได้ถงึปัจจบุนั	อาจารย์ผูส้อน	

ให้ความส�าคัญกับนักศึกษาเช่น	 มีเครื่องมือใหม่	 ๆ	 ราคาแพง	 อาจารย์ไม่หวงให้โอกาสนักศึกษาได้ท�าซึ่ง
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มีผลให้เกิดความมั่นใจกล้าใช้เครื่องมือ	 กล้ารื้อซ่อม	 อยากฝากเรื่องกระแสการ	 Ranking	 และการตีพิมพ์	

ไม่อยากให้ตามกระแสมากนัก	 เพราะคิดว่าความส�าเร็จของคณะวิทยาศาสตร์	 คือสร้างคนที่มีคุณภาพ	

ขอให้มุ่งมั่นสร้างคนต่อไป	อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เคี่ยวเข็ญให้นักศึกษาท�างานดึกถึงเช้า	อาจารย์ก็ทุ่มเท	

มาดูแลให้ทั้งก�าลังกายและก�าลังใจ	น้อง	ๆ	อาจจะยังไม่เห็นในวันนี้	สักวันน้องจะเห็นเอง	และขอให้หันไป

มองลูกศิษย์เราในวันนี้สร้างให้เขาประสบความส�าเร็จ	เราจะมีความภาคภูมิใจ	ซึ่งเป็นความสุขความส�าเร็จ

ที่จะติดตัวเราตลอดไป

	 ๑๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  เกษแก้ว

	 วิทยาศาสตร์รุ่น ๑๗ ภาควิชาจุลชีววิทยา อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี

	 เห็นการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณรั้วมหาวิทยาลัยล้อมด้วยป่า	 การที่ได้รับการดูแลจาก

อาจารย์รุ่นพ่อและแม่เสมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์	 มีความสุข	 มีเสรีภาพในการท�างาน	 คาดหวัง	 สร้างองค์ความรู้	

พัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือชุมชน	 ติดขัดด้วยปัจจุบันยังไม่มีระเบียบเอื้อในการท�างานกับชุมชน	 ยังคง	

ท�างาน	ได้รับความสุขที่ได้ท�างานกับชุมชน

	 ๑๘) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ

	 วิทยาศาสตร์รุ่น ๑๙ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ ส�านักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 มีความประทับใจ	๒	เรื่องหลัก	ๆ	คือ	กิจกรรม	Science	Tour	และกิจกรรม	Science	Night	

อยากเห็นการเรียนการสอนมีการปรับรูปแบบใหม่	 ๆ	 ให้ทันกับโลก	 มีหลักสูตรที่ทันสมัยแข่งขันได้	 โชคดี	

ที่ได้ท�าโครงงานวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีท�าให้เรียนรู้ได้ดี	 ท�างานเป็นทีม	 ต้องปรับโจทย์วิจัยเป็นภาพรวม	

มี	Impact	ท�าร่วมกับสาขาอื่น	ๆ

 ๑๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสร  ลมไธสง

 วิทยาศาสตร์รุ่น ๒๐ ภาควิชาชีวเคมี อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี

	 การรับน้องรวมท�าให้สนิทสนมกับเพื่อนต่างภาควิชา	 ท�าให้มีเครือข่ายมีการติดต่อประสานงาน	

ท�าให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ	การประกอบอาชีพ

 ๒๐) ศาสตราจารย์ ดร.วินิช  พรมอารักษ์

	 วิทยาศาสตร์ รุ่น ๒๐ ภาควิชาเคมี อาจารย์ส�านักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี

	 “คณติศาสตร์คอืวชิาทีช่อบแต่เคมคีอืสิง่ทีใ่ช่”	ทกุสิง่ทีไ่ด้รบัจากหลกัสตูรนีม้นัเกนิความคาดหมาย

มากทัง้ความรูด้้านวชิาการทีท่่านอาจารย์แต่ละท่านมอบให้	วธิกีารสอนทีม่ทีัง้ให้ความรู้	ให้ค�าแนะน�า	ให้แง่คดิ	

เปิดมุมมองใหม่และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างาน	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีในภาควิชา	 และคณะฯ	

ล้วนเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการน�าไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจ�าวัน	 และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	

การได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 สถานที่แห่งนี	้

เปรยีบเสมอืนประตสููค่วามส�าเรจ็ทีไ่ด้เคยเปิดเข้ามาอยู	่และเป็นบ้านทีไ่ด้ใช้ชวีติช่วงหนึง่ตลอดระยะเวลา	๔	ปี

20 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



(วาดภาพประกอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย  ล้นทม)

จ�ำปำ ๕๕ ปี
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หยั่งรำก (พ.ศ. ๒๕๐๗–๒๕๑๕)

 “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเ ม่ือ 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจ�าส่วนภูมิภาค ของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มติ 

คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี ๘๓ เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ ถือเป็นวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือมีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ จัดแบ่งเป็น ๓ คณะคือ 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ 

ดังนัน้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ถือเอาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของคณะฯ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้จะยังไม่ได้รับการจัดต้ังอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัย 

ได้ด�าเนินการเปิดคณะวิชาจ�านวน ๓ คณะคือคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ แต่รับนักศึกษาเพียง ๒ คณะคือ คณะเกษตรศาสตร ์

และคณะวศิวกรรมศาสตร์ ตามความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ  และสังคมของประเทศ ณ ขณะนัน้ 

ส่วนคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ มีภารกิจสอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี  

ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาทั้งสองคณะดังกล่าว 

เน่ืองจากอาคารของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่นยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ในสองปีแรก 

จึงได้จัดการเรียนการสอน และใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ (ปัจจบุนัคอื มหาวทิยาลยัมหดิล) ถนนศรีอยธุยา กรุงเทพมหานคร เป็นส�านกังาน

มหาวิทยาลัยชั่วคราว เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และมีการ 

แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ คณะดังกล่าวข้างต้น มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นอธิการบดี  

ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ร่วมกับการ 

ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี เมื่ออาคารของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่นสร้างแล้วเสร็จ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงได้ย้ายบุคลากร และนักศึกษาทั้งหมดมาที่จังหวัดขอนแก่น และได้เปิด 

คณะวิชาเพิ่มเติมคือ คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๒) คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๔) 

และคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ส�าหรับ “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” นั้น 

นอกเหนือจากมีภารกิจสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ แล้วยังได้มีการเตรียม

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การร่างหลักสูตร และการจัดหาครุภัณฑ์ส�าหรับ

การเรียนการสอนเพื่อเตรียมการเปิดรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๑๖
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หยั่งรำก (พ.ศ. ๒๕๐๗–๒๕๑๕)

 “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่ อ 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจ�าส่วนภูมิภาค ของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มติ 

คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๘๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ ถือเป็นวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อมีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ จัดแบ่งเป็น ๓ คณะคือ 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ 

ดังนัน้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ถือเอาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของคณะฯ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้จะยังไม่ได้รับการจัดต้ังอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัย 

ได้ด�าเนินการเปิดคณะวิชาจ�านวน ๓ คณะคือคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ แต่รับนักศึกษาเพียง ๒ คณะคือ คณะเกษตรศาสตร ์

และคณะวศิวกรรมศาสตร์ ตามความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ  และสงัคมของประเทศ ณ ขณะนัน้ 

ส่วนคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ มีภารกิจสอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี  

ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาทั้งสองคณะดังกล่าว 

เนื่องจากอาคารของมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดขอนแก่นยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ในสองปีแรก 

จึงได้จัดการเรียนการสอน และใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ (ปัจจุบนัคอื มหาวทิยาลัยมหดิล) ถนนศรีอยธุยา กรงุเทพมหานคร เป็นส�านกังาน

มหาวิทยาลัยชั่วคราว เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และมีการ 

แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ คณะดังกล่าวข้างต้น มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นอธิการบดี  

ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ร่วมกับการ 

ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี เมื่ออาคารของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่นสร้างแล้วเสร็จ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงได้ย้ายบุคลากร และนักศึกษาทั้งหมดมาที่จังหวัดขอนแก่น และได้เปิด 

คณะวิชาเพิ่มเติมคือ คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๒) คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๔) 

และคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ส�าหรับ “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” นั้น 

นอกเหนือจากมีภารกิจสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ แล้วยังได้มีการเตรียม

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การร่างหลักสูตร และการจัดหาครุภัณฑ์ส�าหรับ

การเรียนการสอนเพื่อเตรียมการเปิดรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๑๖

22 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์ 23มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผลิใบ (พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๒๙)

 ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

จ�านวน ๕๘ คน ส�าหรับเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และนักศึกษาเตรียมแพทย์ขอนแก่น 

เมื่อนักศึกษารุ่นนี้เรียนร่วมกันผ่านช้ันปีที่ ๑ แล้ว นักศึกษาส่วนหนึ่ง ๑๖ คนถูกคัดเลือกไป

ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ที่เพิ่งเปิดคณะ และรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๗ 

นักศึกษาที่เหลือจึงเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสต์เข้าศึกษาใน ๔ ภาควิชาคือ ภาควิชาเคมี 

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการรับ

นักศึกษาสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ รุ่นแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะฯ ได้ตั้งภาควิชา

ธรณีวิทยาซ่ึงต่อมาได้ย้ายไปตัง้เป็นภาควิชาเทคโนโลยีธรณี สังกัดคณะเทคโนโลยี นอกจากนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อภาควชิาภาษาองักฤษไดถ้กูตดัโอนไปอยูค่ณะมนษุยศาสตร-์สงัคมศาสตร์

แล้ว คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” และใช้ช่ือนี้ 

มาจนถึงปัจจุบัน

 ในช่วงนีไ้ด้มกีารสนบัสนนุการผลิตอาจารย์ทัง้ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกผ่าน

ทนุพฒันา  และผลติอาจารย์ (UDC) ของทบวงมหาวทิยาลัยในขณะน้ัน เพ่ือศกึษาภายในประเทศ

และมีทุนการศึกษาต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และให้มหาวิทยาลัยภูมิภาค

เป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาค มีการกระจายอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่ประเทศ 

ก่ึงอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓–๕ ส่งผลให้มีการ 

ขยายตัวของการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง แต่ละภาควิชา

ได้เติบโตขึ้นทั้งในด้านวิชาการ และจ�านวนนักศึกษา มีการแยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาใหม่ 

เช่น ภาควิชาสถิติได้แยกออกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๒๖

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันในนาม “โครงการ พสวท.” ตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

บริสุทธิ์ในระดับปริญญาตรี และสามารถเลือกศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ในระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็น ๑ ใน ๑๐ ศูนย์มหาวิทยาลัย

ของโครงการนี้ และเริ่มรับนักศึกษาโครงการ พสวท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโครงการ พสวท. จ�านวนหลายท่านได้กลับมาเป็นอาจารย์ และเป็นก�าลัง

ส�าคัญส่วนหนึ่งของคณะฯ  

24 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ผลิใบ (พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๒๙)

 ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

จ�านวน ๕๘ คน ส�าหรับเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และนักศึกษาเตรียมแพทย์ขอนแก่น 

เมื่อนักศึกษารุ่นนี้เรียนร่วมกันผ่านช้ันปีที่ ๑ แล้ว นักศึกษาส่วนหนึ่ง ๑๖ คนถูกคัดเลือกไป

ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ที่เพิ่งเปิดคณะ และรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๗ 

นักศึกษาที่เหลือจึงเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสต์เข้าศึกษาใน ๔ ภาควิชาคือ ภาควิชาเคมี 

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการรับ

นักศึกษาสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ รุ่นแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะฯ ได้ตั้งภาควิชา

ธรณีวิทยาซ่ึงต่อมาได้ย้ายไปตัง้เป็นภาควิชาเทคโนโลยีธรณี สังกัดคณะเทคโนโลยี นอกจากนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อภาควชิาภาษาองักฤษไดถ้กูตดัโอนไปอยูค่ณะมนษุยศาสตร-์สังคมศาสตร์

แล้ว คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” และใช้ช่ือนี ้

มาจนถึงปัจจุบัน

 ในช่วงนีไ้ด้มกีารสนบัสนนุการผลิตอาจารย์ทัง้ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกผ่าน

ทุนพัฒนา  และผลิตอาจารย์ (UDC) ของทบวงมหาวทิยาลัยในขณะนัน้ เพือ่ศกึษาภายในประเทศ

และมีทุนการศึกษาต่างประเทศท่ีได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และให้มหาวิทยาลัยภูมิภาค

เป็นศูนย์กลางวิชาการของภูมิภาค มีการกระจายอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่ประเทศ 

กึ่งอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓–๕ ส่งผลให้มีการ 

ขยายตัวของการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง แต่ละภาควิชา

ได้เติบโตขึ้นทั้งในด้านวิชาการ และจ�านวนนักศึกษา มีการแยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาใหม่ 

เช่น ภาควิชาสถิติได้แยกออกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๒๖

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันในนาม “โครงการ พสวท.” ตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

บริสุทธิ์ในระดับปริญญาตรี และสามารถเลือกศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ในระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็น ๑ ใน ๑๐ ศูนย์มหาวิทยาลัย

ของโครงการนี้ และเริ่มรับนักศึกษาโครงการ พสวท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโครงการ พสวท. จ�านวนหลายท่านได้กลับมาเป็นอาจารย์ และเป็นก�าลัง

ส�าคัญส่วนหนึ่งของคณะฯ  

24 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

 สิ่งส�าคัญประการหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๕  

ได้เห็นชอบให้เทิดทูนพระเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ

ก�าหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยผลงานวิจัยเรื่อง “การพิสูจน์

การทรงค�านวณ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ต�าบลหว้ากอ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขาว  เหมือนวงศ ์

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้เป็นเหตุผลสนับสนุนส�าคัญพิสูจน์พระปรีชาสามารถที่ได้ทรงค�านวณการ 

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ต�าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ 

โดยไม่คลาดเคลื่อน คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งรวมพิธ ี

น้อมสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็นกิจกรรมส�าคัญหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทีจั่ดขึน้เป็นประจ�าทกุปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา นบัเป็นความภาคภมูใิจยิง่ของชาววทิยาศาสตร์ทกุคน

 ในด้านบริการวิชาการแก่สังคม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย (สสวท.) ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์จัดการอบรมครู หลักสูตร สสวท. 

ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ มข.-วค. มีจัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการท�า

ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคการศึกษาปลาย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะฯ ได้เริ่มงานพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติของคณะฯ มีการจัดแสดงแบบถาวร และชั่วคราวในสาขา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  

และธรณีวิทยา ซึ่งได้รับความสนใจมากจากนักเรียนทั้งในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรม 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถติดต่อคณะฯ ได้ตลอดทั้งปี ส�าหรับนักศึกษานอกจากกิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งเริ่มครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๒๖ แล้ว ยังมีการออกค่ายวิทยาสัญจรสู ่ชนบท 

(Science Tour) ท่ีไปให้ความรู้แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เริ่มครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ และยังมีค่ายของ 

ภาควิชาต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

25มหาวิทยาลัยขอนแก่น



26 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



26 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

แผ่กิ่งก้ำน
(พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๙)

 หลังจากสาขาสถิติแยกออกมาจากภาควิชา

คณิตศาสตร์จัดตั้งเป็นภาควิชาสถิติ ต่อมาโปรแกรม 

จุลชีววทิยา และโปรแกรมนเิวศวทิยาไดแ้ยกออกจากภาควชิา

ชีววิทยา จดัตัง้เป็นภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชานเิวศวิทยา

และสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และ๒๕๓๕ ตามล�าดับ 

ภาควิชาชีวเคมี ได้แยกจากภาควิชาเคมีในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แยกจากภาควิชา

คณิตศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๓๕ เป็นต้นมา คณะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนการรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบรับเข้ารวมทัง้คณะ เป็นรับเข้า

แยกตามภาควิชา

 เมื่อการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมของบุคลากร

มากขึน้ หลายภาควชิาได้เริม่เปิดหลกัสตูร และรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ในช่วงแรกได้เปิดรบันกัศกึษา

ระดบัปริญญาโท เช่น ภาควชิาคณติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ภาควชิาชวีวทิยา (พ.ศ. ๒๕๓๓) ภาควชิาเคม ีและ 

ภาควชิาสถติ ิ(พ.ศ. ๒๕๓๖) และภาควชิาฟิสกิส์ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ซึง่นบัเป็นช่วงส�าคญัหนึง่ของคณะวทิยาศาสตร์ 

คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้มีการท�าวิจัยอย่างจริงจังในภาควิชาต่าง ๆ มีการร่วมมือ การสร้างเครือข่ายวิจัย 

อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาทั้งในระดับภาควิชา มหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับความตื่นตัวในการท�าวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

 ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๖–๘  

ที่มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ส่งเสรมิการวจิยัและจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการวจัิย และการเพ่ิมทนุวจัิย ส่ิงเหล่านีเ้ป็นต้นก�าเนดิ

ท�าให้เกิดสถาบันทีส่�าคญัในการวจิยัเช่น ศนูย์พนัธวุศิวกรรม  และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิและส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งสกว. เป็นองค์กรท�าหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้โดยใช้การวิจัย

เป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส�าหรับแก้ปัญหาให้แก่สังคม เป็นแหล่งทุนหลักอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เป็นทั้งสถาบันวิจัย และสถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

หลักของประเทศในขณะนั้น สกว. มีทุนวิจัยหลากหลายระดับแก่คณาจารย์ และนักวิจัย รวมทั้ง 

ทนุการศกึษาในโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) นอกจากนีส้กว. ได้ร่วมมอืกบัศนูย์พนัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยแีห่งชาตก่ิอตัง้โครงการพฒันาองค์ความรู ้ และการศกึษานโยบายการจดัการทรพัยากรชวีภาพ 

ในประเทศไทย (โครงการ BRT) สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์ และวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษา เป็นต้น  

นอกเหนือจากโครงการ BRT แล้วคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลายท่านได้รับอานิสงค์จากทุนท้ังหลายที่ได้กล่าวถึงเหล่านี้ในการพัฒนาการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และ 

พัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน 

27มหาวิทยาลัยขอนแก่น



 สิ่งส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลานี้คือ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา

มกุฏวิทยมหาราช พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ข้ึน โดยรองศาสตราจารย์ ศรีสุมนตร์ สีตะธนี  

ท่านคณบดีในขณะนัน้ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ สถิตวิทยานันท์ เป็นผู้ป้ันพระบรมรูปครึ่งพระองค์

ฉลองพระองค์แม่ทัพเรือ ทรงพระมาลา ปัจจุบันพระบรมรูปหล่อนี้ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ 

และต่อมาเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐาน  

ณ บริเวณ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ดังหนังสือจากส�านักพระราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  

๒๕๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขาว เหมือนวงศ์ คณบดีท่านต่อมาจึงได้จัดให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา 

มกุฏวิทยมหาราช ขึ้นประดิษฐานอยู่ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ใกล้อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ 

และคณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ ๑๕  

ธันวาคม ๒๕๓๗ ดังนัน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 

ได้จัดขึ้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาววิทยาศาสตร์และผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

แขนงต่าง ๆ

28 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



 สิ่งส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลานี้คือ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา

มกุฏวิทยมหาราช พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ข้ึน โดยรองศาสตราจารย์ ศรีสุมนตร์ สีตะธนี  

ท่านคณบดีในขณะนัน้ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ สถิตวิทยานันท์ เป็นผู้ป้ันพระบรมรูปครึ่งพระองค์

ฉลองพระองค์แม่ทัพเรือ ทรงพระมาลา ปัจจุบันพระบรมรูปหล่อนี้ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ 

และต่อมาเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐาน  

ณ บริเวณ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ดังหนังสือจากส�านักพระราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  

๒๕๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขาว เหมือนวงศ์ คณบดีท่านต่อมาจึงได้จัดให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา 

มกุฏวิทยมหาราช ขึ้นประดิษฐานอยู่ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ใกล้อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ 

และคณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ ๑๕  

ธันวาคม ๒๕๓๗ ดังนัน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 

ได้จัดขึ้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาววิทยาศาสตร์และผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

แขนงต่าง ๆ

28 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์ 29มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผลิดอก (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๙)

 การสนับสนุนด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชาติฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ ที่เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” น้อมน�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ทันกับสังคมโลกที่ก�าลังพัฒนาสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ที่ใช้ความก้าวหน้า 

ของฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นปัจจัยช้ีน�าในการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ประเทศไทยต้องพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาสถาบันการ

ศึกษาให้เป็นแหล่งการวิจัย เป็นที่รวบรวมค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  เพื่อกระจายไปสู่ภาคเอกชน และประชาชน  

พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการกระจายทุนการศึกษาในระดับสูง 

และทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องท่ัวถึงนั้น แต่เนื่องจากประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่อง
 

มาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔ ท�าให้ประเทศขาดแคลนงบประมาณแผ่นดิน  

รฐับาลตอ้งพ่ึงเงินกูจ้ากองคก์รระหวา่งประเทศ ส�าหรบัการอุดมศกึษาไดจ้ดัตัง้โครงการพฒันาบณัฑติศกึษา

และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ต่อมาเรียกว่าศูนย์ความเป็นเลิศของส�านักงานการอุดมศึกษา 

แห่งชาติ) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) และธนาคารโลก 

(World Bank) เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส�าหรับการสอนระดับปริญญาตรี และจัดซ้ือครุภัณฑ ์

ราคาสูงส�าหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการท�าวิจัยระดับสูง ดังรายละเอียดในเนื้อหาของ 

ภาควิชาต่าง ๆ ท�าให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

 ในภาพรวมของประเทศไทยเนือ่งจากมกีารเพิม่ขึน้ของสาขาวชิา  และการเพิม่ขึน้ของมหาวทิยาลยั

ทั้งของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดความกังวลด้านคุณภาพของบัณฑิตท่ีอาจไม่เท่าเทียมกัน 

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้ถูกยุบ 

ไปรวมเป็นกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดมาตรฐานหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยระดับปริญญาตรีได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 

และพ.ศ. ๒๕๓๗ และก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น เกณฑ์นี้ได้ 

ก�าหนดให้การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี มีจ�านวนหน่วยกิตอยู่ระหว่าง ๑๒๐–๑๕๐ 

หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ซ่ึงสาระส�าคัญที่ส่งผล 

ต่อคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีระบุว่าหมายถึงวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ม ี

ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ฯลฯ นั้น  

ท�าให้หลายคณะท่ีเคยเรียนวิชาพื้นฐาน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ กับคณะวิทยาศาสตร์  

ได้ปรับปรุงหลักสูตร และบางคณะได้ยกเลิกการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานบางรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

หรือปรับลดหน่วยกิตหรือบูรณาการวิชาพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นรายวิชาส�าหรับหมวดศึกษาท่ัวไป ท�าให้ 

ภาระงานบริการวิชาพื้นฐาน ของคณะวิทยาศาสตร์ที่บริการให้แก่คณะต่าง ๆ ลดน้อยลง ในด้านดีคือ 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มีเวลาส�าหรับการท�าวิจัยเพิ่มมากขึ้น

30 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ผลิดอก (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๙)

 การสนับสนุนด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชาติฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ ที่เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” น้อมน�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ทันกับสังคมโลกที่ก�าลังพัฒนาสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ที่ใช้ความก้าวหน้า 

ของฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นปัจจัยช้ีน�าในการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ประเทศไทยต้องพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาสถาบันการ

ศึกษาให้เป็นแหล่งการวิจัย เป็นที่รวบรวมค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  เพื่อกระจายไปสู่ภาคเอกชน และประชาชน  

พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการกระจายทุนการศึกษาในระดับสูง 

และทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องทั่วถึงนั้น แต่เนื่องจากประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่อง
 

มาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔ ท�าให้ประเทศขาดแคลนงบประมาณแผ่นดิน  

รฐับาลตอ้งพึ่งเงนิกูจ้ากองคก์รระหวา่งประเทศ ส�าหรบัการอุดมศกึษาไดจั้ดตัง้โครงการพฒันาบัณฑติศึกษา

และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ต่อมาเรียกว่าศูนย์ความเป็นเลิศของส�านักงานการอุดมศึกษา 

แห่งชาติ) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) และธนาคารโลก 

(World Bank) เพื่อจัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส�าหรับการสอนระดับปริญญาตรี และจัดซ้ือครุภัณฑ ์

ราคาสูงส�าหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการท�าวิจัยระดับสูง ดังรายละเอียดในเนื้อหาของ 

ภาควิชาต่าง ๆ ท�าให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

 ในภาพรวมของประเทศไทยเนือ่งจากมกีารเพิม่ขึน้ของสาขาวชิา  และการเพิม่ข้ึนของมหาวทิยาลยั

ทั้งของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดความกังวลด้านคุณภาพของบัณฑิตที่อาจไม่เท่าเทียมกัน 

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้ถูกยุบ 

ไปรวมเป็นกระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดมาตรฐานหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยระดับปริญญาตรีได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 

และพ.ศ. ๒๕๓๗ และก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น เกณฑ์น้ีได้ 

ก�าหนดให้การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี มีจ�านวนหน่วยกิตอยู่ระหว่าง ๑๒๐–๑๕๐ 

หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ซึ่งสาระส�าคัญที่ส่งผล 

ต่อคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีระบุว่าหมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ม ี

ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ฯลฯ นั้น  

ท�าให้หลายคณะที่เคยเรียนวิชาพื้นฐาน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ กับคณะวิทยาศาสตร์  

ได้ปรับปรุงหลักสูตร และบางคณะได้ยกเลิกการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานบางรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์

หรือปรับลดหน่วยกิตหรือบูรณาการวิชาพ้ืนฐานเหล่านี้ให้เป็นรายวิชาส�าหรับหมวดศึกษาทั่วไป ท�าให้ 

ภาระงานบริการวิชาพ้ืนฐาน ของคณะวิทยาศาสตร์ที่บริการให้แก่คณะต่าง ๆ ลดน้อยลง ในด้านดีคือ 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มีเวลาส�าหรับการท�าวิจัยเพิ่มมากขึ้น

30 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวง

ศึกษาธิการได้มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการปรับเรื่องจ�านวน

และคุณวุฒิของอาจารย์ คือจาก ต้องมีอาจารย์

ประจ�าที่มคีณุสมบตั ิตรงตามสาขาที่เปิดสอนไมน่อ้ย

ไปกว่า ๓ คน และในจ�านวนนัน้ต้องมีผู้ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรือ เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวชิาการอยา่งนอ้ยไมต่�่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย์

อย่างน้อย ๑ คนนั้น เปลี่ยนเป็น ต้องมีอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรนั้นซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ ์

ตามสาขาที่เปิดสอนไมน่อ้ยกวา่ ๕ คน และในจ�านวน

นั้นต้องมีผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ ากว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย ๒ คน อาจารย์

ประจ�าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ�า 

เกิน ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้

ยังได้เพิ่มการประกันคุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย 

๔ ประการหลัก และก�าหนดให้ต้องมีการพัฒนา

หลักสูตรทุก ๕ ปีด้วย 

 ส�าหรับระดับบัณฑิตศึกษามีการยกเลิกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓” และ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๒” และให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘” เน้ือหาสาระไม่แตกต่างกันมากในเรื่องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษา ส�าหรับเกณฑ์ส�าเร็จ 

การศึกษาเรื่องการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนั้นต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรก�าหนด และต้องเป็นวารสาร 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ีส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ซ่ึงวารสารวิทยาศาสตร์ มข.  

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นหนึ่งใน ๓๙ วารสารแรกของประเทศไทยที่ได้รับ 

การประกาศจากสกอ. ให้เป็นวารสารคุณภาพระดับชาติ ใช้ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ได้ แต่หากนักศึกษา

ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนการวิจัย เงื่อนไขการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของทุนนั้น ๆ 

 ด ้านการผลิตก�าลังคนโดยเฉพาะ 

บุคลากรด ้ านการศึกษาของประ เทศ  

คณะวิทยาศาสตร ์ ได ้ รั บการสนับสนุน 

ทนุการศึกษาจากโครงการส่งเสรมิการผลติครู 

ที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์

และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙-

๒๕๔๗ (ระยะที ่๑) ซึง่บณัฑติคณะวทิยาศาสตร์

จากโครงการ สควค. เมื่อส�าเร็จการศึกษา 

จากคณะวิทยาศาสตร ์แล ้ว จะได ้รับทุน 

เข ้าศึกษาต ่อในคณะศึกษาศาสตร ์หรือ 

คณะครุศาสตร์อีก ๑ ปี จากนั้นจึงไปทดแทน

ทุนโดยได้รับการบรรจุเป ็นอาจารย์สอน 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกเหนือจากนี้

คณะฯ ยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 

จากโครงการพฒันาก�าลงัคน ด้านวทิยาศาสตร์ 

(ทุน เรี ยนดี วิทยาศาสตร ์ประ เทศไทย)  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๘ (ระยะที่ ๑)  

เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง 

ใน

31มหาวิทยาลัยขอนแก่น



 สิ่งที่แตกต่างระหว่างประกาศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ ประกาศ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ได้เพิ่มภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ๑ คนเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน/ภาคการศึกษา ส�าหรับการศึกษาอิสระมีนักศึกษา 

ได้ไม่เกิน ๑๕ คน นอกจากนี้ท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาต้องมีการเพิ่มการประกัน

คุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก และก�าหนดให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี  

เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้มีการสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และการเข้าสู่ต�าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์มากขึ้นเพื่อให้ได้คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ.  

ก�าหนด นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส�านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

ซึง่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์วนัชยั สุม่เลก็ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์

ในขณะนั้นได้น�าคณะฯ เข้าร่วมในโครงการน�าร่องของทบวงมหาวิทยาลัย และมีการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

 หลักสูตรที่ มีความพร้อม 

ในดา้นคณาจารย์และการวจิยั สามารถ

เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอกได้ใน 

ขณะนัน้ คอื ภาควชิาชีวเคมี  (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ภาควิชาชีววิทยา (พ.ศ .๒๕๔๒) 

ภาควิ ช า ฟิ สิ ก ส์  (พ . ศ .๒๕๔๕ )  

ภาควิชาเคมี (พ.ศ.๒๕๔๗) และ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๔๙) 

นอกจากนี้หลายภาควิชาได้เข้าร่วม 

เป็นเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศ 

ของส�านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตั้ งแ ต่ ปี พ.ศ .๒๕๔๒ เป็นต้นมา  

โ ด ยไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น ทุ น 

การศึกษา (ผู้ช่วยวิจัย) แก่นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุน 

เค ร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ส่งผลให ้

มี ก า รพัฒน า ด้ า นก า ร วิ จั ย ข อ ง 

คณะวิทยาศาสตร์ เ ป็นอย่ างมาก 

ดังรายละเอียดของแต่ละภาควิชา

ทุกภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ต ่างม ี

ความคึกคักในการท�าวิจัย ทั้งในส่วนของอาจารย์ และ

นักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสได้ไปท�า

วิจัยส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในต่างประเทศโดยได้รับ

ทุนจากหลากหลายแหล่งทุนที่ได้มีการริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้

ดังได้กล่าวไปแล้ว ส�าหรับภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์

ต่างส่งเสริม และมีกลไกสนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัยได้ 

ต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อพัฒนา 

นักวิจัยอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส  

นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนการท�า

วิจัยกับต่างประเทศ ทุนนักวิจัยใหม่ มข. ทุนวิจัยสถาบัน 

ทุนวิจัยมุ่งเป้า เป็นต้น ทุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน 

รูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 

ที่มีคุณภาพ การตั้งศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกฉียงเหนือ การสนับสนุน

ด้านจรยิธรรมการวจิยัทัง้การวจิยัในมนษุย์  และการวจิยัใน

สัตว์ทดลอง รวมทัง้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ส�าหรบัศนูย์วจิยัเฉพาะทางทีม่คีณะวทิยาศาสตร์เป็นแกน

32 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



 สิ่งที่แตกต่างระหว่างประกาศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ ประกาศ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ได้เพ่ิมภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ๑ คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมกันได้ไม่เกิน ๕ คน/ภาคการศึกษา ส�าหรับการศึกษาอิสระมีนักศึกษา 

ได้ไม่เกิน ๑๕ คน นอกจากนี้ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาต้องมีการเพิ่มการประกัน

คุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก และก�าหนดให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี  

เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้มีการสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และการเข้าสู่ต�าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์มากขึ้นเพื่อให้ได้คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ.  

ก�าหนด นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส�านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

ซึง่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์วนัชยั สุม่เลก็ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์

ในขณะนั้นได้น�าคณะฯ เข้าร่วมในโครงการน�าร่องของทบวงมหาวิทยาลัย และมีการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

 หลักสูตรท่ีมีความพร้อม 

ในดา้นคณาจารยแ์ละการวจัิย สามารถ

เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอกได้ใน 

ขณะนัน้ คอื ภาควชิาชีวเคม ี (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ภาควิชาชีววิทยา (พ.ศ .๒๕๔๒) 

ภาควิ ช า ฟิ สิ ก ส์  (พ . ศ .๒๕๔๕ )  

ภาควิชาเคมี (พ.ศ.๒๕๔๗) และ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๔๙) 

นอกจากนี้หลายภาควิชาได้เข้าร่วม 

เป็นเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศ 

ของส�านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตั้ งแต่ ปี พ.ศ .๒๕๔๒ เป็นต้นมา  

โ ด ยไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น ทุ น 

การศึกษา (ผู้ช่วยวิจัย) แก่นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุน 

เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ส่งผลให ้

มี ก า รพัฒน าด้ า น ก า ร วิ จั ย ข อ ง 

คณะวิทยาศาสตร์ เ ป็นอย่ างมาก 

ดังรายละเอียดของแต่ละภาควิชา

ทุกภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ต ่างมี 

ความคึกคักในการท�าวิจัย ทั้งในส่วนของอาจารย์ และ

นักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสได้ไปท�า

วิจัยส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในต่างประเทศโดยได้รับ

ทุนจากหลากหลายแหล่งทุนท่ีได้มีการริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้

ดังได้กล่าวไปแล้ว ส�าหรับภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์

ต่างส่งเสริม และมีกลไกสนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัยได้ 

ตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพ่ือพัฒนา 

นักวิจัยอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส  

นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนการท�า

วิจัยกับต่างประเทศ ทุนนักวิจัยใหม่ มข. ทุนวิจัยสถาบัน 

ทุนวิจัยมุ่งเป้า เป็นต้น ทุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน 

รูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 

ที่มีคุณภาพ การตั้งศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกฉียงเหนือ การสนับสนุน

ด้านจรยิธรรมการวิจยัท้ังการวิจยัในมนุษย์  และการวจิยัใน

สัตว์ทดลอง รวมทัง้การบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา 

ส�าหรบัศนูย์วจิยัเฉพาะทางทีม่คีณะวทิยาศาสตร์เป็นแกน
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ในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๔๕) มี ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยนาโน

เทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัย

อนุกรมวิธานประยุกต์ และศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยได้

สนับสนุนทุนท�าวิทยานิพนธ์ ทุนวิจัยส�าหรับคณาจารย์

บัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างประเทศ

จากลุ่มแม่น�้าโขง ทุนส่งเสริมการท�าวิจัยในต่างประเทศ  

ทนุส่งเสรมิการน�าเสนอผลงานท้ังใน  และต่างประเทศ  การ

ให้รางวลัวทิยานพินธ์ดเีด่น ฯลฯ เป็นต้น คณะวทิยาศาสตร์

มีทุนส่งเสริมการท�าวิจัย เช่นทุนวิจัยที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษา เป็นต้น  เมือ่เทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาท

ในด้านต่าง ๆ ของโลกมากข้ึน คณะวิทยาศาสตร์ได้ 

เล็งเห็นความส�าคัญของระบบสารสนเทศต่อการพัฒนา

ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารงานของคณะฯ  

จึงเริ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป็นต้นมา และได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ 

ดร.วัฒนา พัฒนากูล พัฒนาระบบ Nucleus ส�าหรับ

กรอกข้อมูลภาระงาน และผลงานทุกด้านของบุคลากร  

เพื่อประมวลผลไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และงานบริหารธุรการของคณะ ฯลฯ ก่อนที่จะมีการ

ปรบัปรงุ และเปลีย่นมาเป็นระบบ SCI-Office ในปัจจุบนั 

 ผล จากการสนับสนุนของ 

ทุกภาคส่วน ท�าให้บรรยากาศการวิจัยของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการผลิตบัณฑิตทุกระดับได้ผลเป็น 

ทีน่่าพอใจยิง่ คณะฯ เริม่มีอาจารย์ทีไ่ด้รับ

การโปรดเกล้าด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

เป็นศาสตราจารย์ เช่น ศาสตราจารย์ 

ดร.ประนอม จนัทรโณทยั  และศาสตราจารย์ 

ดร.ละออศรี เสนาะเมือง จากภาควิชา

ชีววิทยา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

หลายท่านได้รับรางวัลระดับชาติ เ ช่น  

รองศาสตราจารย ์ ดร.ขวญัใจ   กนกเมธากลุ 

และรองศาสตราจารย ์ดร.ไฉนพร  ดา่นวรุิทยั 

ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับ

อุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปี พ.ศ. 

๒๕๕๒ ตามล�าดบั ของสมาคมวทิยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  อมรกจิบ�ารุง 

ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล ผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้นประจ�า ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี  เหมอืนวงศ์ 

ไดร้บัรางวลั นกัวจัิยรุน่ใหมด่เีดน่ สกว.-สกอ. 

ประจ�า ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน็ต้น

 ด้านการบรกิารวชิาการ ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นตน้มา คณะวทิยาศาสตร ์

ได้ เ ป็นหนึ่ งในศูนย์ โอลิม ปิกวิ ชาการของ สอวน .  และ เ ป็นศูนย์ดาราศาสตร์ โอลิม ปิกตั้ ง แต่ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติในหลายสาขา 

ดังรายละเอียดในหัวข้อ งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
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ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี

ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี  

เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันการเติบโตของ

เศรษฐกิจยุคใหม่ที่อาศัยการผสมผสานเทคโนโลยี

ต่าง ๆ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และความรู ้ 

ที่ เหมาะสม ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

มากกว่าการใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรควบคู่

กับปัจจัยด้านแรงงานและเงินทุนในการผลิตดังเช่น 

ในอดีต นอกจากนี้ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมได้ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืกดีกนัทางการ

ค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ประเทศไทยจ�าเป็น

ต้องยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ตาม

มาตรฐานนานาชาติ  ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ให ้ไปสู ่ประเทศที่พัฒนาแล ้วอย ่างยั่ งยืนและ 

ทั่วถึง จ�าเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพสูงและเพียงพอ ส�าหรับคิดค้นนวัตกรรม

ซึ่งเป็นฐานส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศที่ต้องค�านึงถึงแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของโลก เพื่อพัฒนาก�าลัง

คนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ในเชงิปริมาณ

และคุณภาพ  โครงการพฒันามหาวทิยาลยัแห่งชาติ

ในแผนปฏบัิตกิารไทยเข้มแข็งท่ีได้ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที่ 

๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบั

คุณภาพทางการศกึษาการวจิยัของมหาวทิยาลยัไทย

ออกผลและ
กำรเจริญอย่ำงยั่งยืน
(พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป)

และเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยเมื่อเทียบกับ

ระดับนานาชาติ มีมหาวิทยาลัยจ�านวนเก้าแห่ง 

ทีไ่ด้รบัการประกาศรายชือ่จากกระทรวงศกึษาธกิาร

เมือ่วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้เป็น “มหาวทิยาลยั 

วจิยัแห่งชาต ิ(National ResearchUniversity)” 

ซึ่ งประกอบด ้วย จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย 

เหล่านีไ้ด้รบัการสนบัสนนุทนุการศกึษาและทนุวจิยั

แก่อาจารย์และนกัศกึษา เพือ่ให้สามารถผลติผลงาน

วจัิย ผลิตบณัฑิตและนกัวจัิยทีม่คีณุภาพสูง นอกจาก

นี้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดให้

มีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) พิจารณาก�าหนด

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ โดยส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สวทน.) ได้ด�าเนินการจัดท�านโยบายและ 

แผนวิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔) ภายใต้

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ตลอดจนประเด็นหลักท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ

การพฒันาประเทศใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ สงัคมและ

วิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจ

และการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศไทยในเวทีโลก ในด้านมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก�าหนด

ให้ทุกหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษา

ด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) จึงได้เปิดหลักสูตรวิชา 

วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ระดับมหาบัณฑิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

ได้เปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต และหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ เพือ่สร้างบณัฑติทีม่คีณุภาพให้พร้อม

รองรบัการเปลีย่นแปลงในโลกทีม่นีาโนเทคโนโลยเีป็นฐานส�าคญั นอกเหนอืจากภาควชิาทีม่หีลักสูตรต่าง ๆ  

แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ได้มีหลักสูตรที่ขึ้นตรงกับคณะ คือ 

 ๑) หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในด้านสหกจิศกึษา คณะวทิยาศาสตร์

เริ่มมีนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยาไปสหกิจ 

ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และได้รับความ

สนใจมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทุก 

ภาควิชาไปสหกิจศึกษา เนื่องจากการไปปฏิบัติ

งานจริงของนักศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว 

ณ สถานประกอบการ ท�าให้นักศกึษามปีระสบการณ์

จริงและได้พัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียนรู ้

ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาหลายคนได้รับการเสนอ

ต�าแหน่งงานในสถานประกอบการนั้นหลังการ

ส�าเรจ็การศึกษาแล้ว  นอกจากนี ้คณะวทิยาศาสตร์ 

ได้ร ่วมสหกิจศึกษาอาเซียนตั้งแต่ป ีการศึกษา 

๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาใน

ประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น สาธารณรัฐอินโดนิเซีย 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์  สาธารณรัฐฟ ิลิปป ินส ์ 

สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว เนอการา บรไูน ดารซุาลาม ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศญี่ปุ ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

ขอนแก ่นมีทุนสนับสนุนค ่าใช ้จ ่ ายบางส ่วน  

เมื่อประเทศไทยจะเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

ในป ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ มติที่ประชุมอธิการบดี 

แห ่งประเทศไทย (ทปอ.) คร้ังที่  ๔/๒๕๕๔  

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัย

เข ้า สู ่ประชาคมอาเซียน โดยจะเ ร่ิมภายใน 

ป ีการศึกษา ๒๕๕๕ ด ้วยการเลื่อนการเป ิด 

ภาคเรยีนให้เป็นสากล  ดงันัน้มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ได้เปลี่ยนจากการเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน 

เป็นราวต้นเดือนสิงหาคม แต่เนื่องจากช่วงเวลา

การเปิด และปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ไม่สอดคล้อง

กับบริบทของประเทศไทย หลายมหาวิทยาลัย 

ได้เปล่ียนเวลาการเปิดภาคการศึกษาไปดังเดิม 

ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จะกลับไปเปิดภาคการศกึษาเป็นต้นเดือนมถินุายน

ดังเดิม

36 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศไทยในเวทีโลก ในด้านมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก�าหนด

ให้ทุกหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษา

ด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science) และนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) จึงได้เปิดหลักสูตรวิชา 

วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ระดับมหาบัณฑิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

ได้เปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต เพือ่สร้างบัณฑิตทีม่คีณุภาพให้พร้อม

รองรับการเปล่ียนแปลงในโลกทีม่นีาโนเทคโนโลยเีป็นฐานส�าคญั นอกเหนอืจากภาควชิาทีม่หีลกัสตูรต่าง ๆ  

แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ได้มีหลักสูตรที่ขึ้นตรงกับคณะ คือ 

 ๑) หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในด้านสหกจิศกึษา คณะวทิยาศาสตร์

เริ่มมีนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยาไปสหกิจ 

ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และได้รับความ

สนใจมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทุก 

ภาควิชาไปสหกิจศึกษา เนื่องจากการไปปฏิบัติ

งานจริงของนักศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว 

ณ สถานประกอบการ ท�าให้นกัศกึษามปีระสบการณ์

จริงและได้พัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียนรู ้

ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาหลายคนได้รับการเสนอ

ต�าแหน่งงานในสถานประกอบการนั้นหลังการ

ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว  นอกจากนี ้คณะวทิยาศาสตร์ 

ได้ร ่วมสหกิจศึกษาอาเซียนตั้งแต่ป ีการศึกษา 

๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาใน

ประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น สาธารณรัฐอินโดนิเซีย 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์  สาธารณรัฐฟ ิ ลิปป ินส ์ 

สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว เนอการา บรไูน ดารซุาลาม ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น ท้ังนี้มหาวิทยาลัย

ขอนแก ่นมี ทุนสนับสนุนค ่าใช ้จ ่ ายบางส ่วน  

เมื่อประเทศไทยจะเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

ในป ี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ มติที่ประชุมอธิการบดี 

แห ่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้ งที่  ๔/๒๕๕๔  

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัย

เข ้า สู ่ประชาคมอาเซียน โดยจะเริ่มภายใน 

ป ีการศึกษา ๒๕๕๕ ด ้วยการเลื่อนการเป ิด 

ภาคเรยีนให้เป็นสากล  ดงันัน้มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ได้เปลี่ยนจากการเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน 

เป็นราวต้นเดือนสิงหาคม แต่เนื่องจากช่วงเวลา

การเปิด และปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ไม่สอดคล้อง

กับบริบทของประเทศไทย หลายมหาวิทยาลัย 

ได้เปล่ียนเวลาการเปิดภาคการศึกษาไปดังเดิม 

ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จะกลับไปเปิดภาคการศกึษาเป็นต้นเดอืนมถินุายน

ดังเดิม
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 นอกเหนอืจากงานดา้นการสอน และการวิจยัแลว้ เพื่อวางรากฐานใหเ้ยาวชนไทยเป็นบุคลากร

ที่มจีติวทิยาศาสตร ์และไดร้บัการพฒันาศกัยภาพส�าหรบัการเป็นนกัวิจยัในอนาคต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙           

คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจัด โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ซ่ึงเป็นโครงการตาม 

แนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษา และคณะฯ เขา้รว่มโครงการสนบัสนนุการจดัหอ้งเรยีน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ภายใต้การสนับสนุน 

ของกระทรวงวทิยาศาสตร ์ และกระทรวงศกึษาธกิาร ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๔ มโีรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย

ขอนแก่น เป็นโรงเรียนเครือข่าย เป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในการร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัย และการวางรากฐานนักเรียนสู่การพัฒนาเป็นนักวิจัย 

ของประเทศไทยในอนาคต

 
จาก ความพากเพี ยร 

และการทุ่มเทด้านการสอน 

ด ้านการวิจัยความรู ้ ใหม ่ 

ด้านบริการวิชาการ อย่าง 

ต่อเนื่องของคณาจารย์ และ 

นักวิจั ย  และ กลไกการ

สนับสนุน ท้ั งจากทุนวิ จั ย

ภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยขอนแก ่นดังได ้กล ่าวแล ้ว 

ข้างต้น รวมทัง้ทนุใหม่ เช่น ทนุส่งเสรมิความเข้มแขง็

ด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้เริ่ม

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นนั้น นอกเหนือ

จากจ�านวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่งแล้ว ยงัปรากฏผลเป็นรางวลัเกยีรติยศ

ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติที่ เริ่มมี ต้ังแต  ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาดังได้กล่าวแล้วข้างต้น

และมีเรื่อยมาอย่างไม่ขาดสาย เช่น ศาสตราจารย์ 

ดร.สันติ แม้นศิริ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ 

รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และรางวัล TWAS Prize 

for Young Scientists in Thailand 2009 สาขา

ฟิสิกส์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สาธติ แซ่จงึ ได้รบัรางวลันกัวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์

สาขาคณิตศาสตร์ จาก Third World Academy 

of Science (TWAS) รางวัลนักวิทยาศาสตร ์

รุน่ใหม่ จากมลูนส่ิงเสรมิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ดีเด่น จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และรางวลั TWAS Young Affiliates 

for the Period 2011-2015 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓   

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี ได ้ รับรางวัล  

CST Distinquished Chemist Award 2010 

(Inorganic Chemistry) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มีคณาจารย์หลายท่านได้รับรางวัล 

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาต่าง ๆ จากมูลนิธิ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ 

ทองใบ สาขาฟิสกิส์  และรองศาสตราจารย์  ดร.วทิยา 

เ งินแท ้  สาขาเคมี  ประจ� าป ี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู ้ช ่ วยศาสตราจารย ์  ดร .นงลักษณ ์  มีทอง  

สาขาฟ ิสิกส ์  ประจ�าป ี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ และ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.เจ ้าทรัพย ์ บุญมาก 

37มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สาขาเคมี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ 

ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์

อาวุโส ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากสมาคมวิทยาศาสตร์

แ ห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย ในพระบรม ร าชู ป ถั มภ ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ได้รางวัล 

TWAS Prize for Young Scientists in Thailand  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  

กนกเมธากุล   ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ประจ�า

ปี ๒๕๕๙ เป็นต้น และมีคณาจารย์ได้รับโปรดเกล้า 

แต ่ งตั้ ง ให ้ ด� า รงต� าแหน ่ งทางวิ ชาการ เป ็น

ศาสตราจารย์เพิม่ขึน้อกี ๑๐ ท่านดงันี ้ศาสตราจารย์ 

ดร.นสินัต์ สตัยาศยั, ศาสตราจารย์ ดร.สจุติรา ยงัม,ี 

ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช, ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเดช กนกเมธากลุ, ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด 

แทนออมทอง, ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธรีะกลุพศิทุธิ,์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมุนทพิย์ บุนนาค, ศาสตราจารย์ 

ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง, ศาสตราจารย์  

ดร.ศภุลักษณ์  ศรีจารนัย และศาสตราจารย์  ดร.ขวญัใจ 

กนกเมธากุลเป็นต้น นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์

ในฐานะองค์กรบริหาร และมีกลไกสนับสนุนเพื่อ

พัฒนาคณะ ได้รับรางวัล เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และรางวลัรองชนะเลศิ คณะวชิาทีม่ผีลงานด้านการ

วจิยัระดบัดเียีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ 

รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนงานหรือศูนย์วิจัยที่มีระบบ

การบริหารงานวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพ.ศ. ๒๕๖๑ 

รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมดีเด่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น ส�าหรับ

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งรางวัลคนดีศรีจ�าปา ด้าน

ต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรของคณะฯ

 ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และการแข่งขัน 

 ในเวทีโลก ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางตอนบน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute 

for Management Development: IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 

(World Economic Forum: WEF) ได้ประเมนิปัจจยัแวดล้อมและความสามารถ 

ในการแข่งขันปัจจุบันของประเทศไทย ได้ข้อสรุปตรงกันว่าประเทศไทยยังมี 

ความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ได้มีค�าสั่งที่ ๖๒/๕๕๙ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย 

และนวตักรรมของประเทศ ให้มสีภานโยบาย  และนวตักรรมแห่งชาติเพือ่ท�าหน้าที่

ก�าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ คณะอนุกรรมการ 

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัย

และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

แห่งชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วาระ

ใน

38 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



สาขาเคมี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ 

ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์

อาวุโส ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากสมาคมวิทยาศาสตร์

แ ห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย ในพระบรม ร าชู ป ถั มภ ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ได้รางวัล 

TWAS Prize for Young Scientists in Thailand  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  

กนกเมธากุล   ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ประจ�า

ปี ๒๕๕๙ เป็นต้น และมีคณาจารย์ได้รับโปรดเกล้า 

แต ่ งตั้ ง ให ้ ด� า รงต� าแหน ่ งทางวิ ชาการ เป ็น

ศาสตราจารย์เพิม่ขึน้อกี ๑๐ ท่านดงันี ้ศาสตราจารย์ 

ดร.นสัินต์ สัตยาศยั, ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยงัม,ี 

ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช, ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเดช กนกเมธากลุ, ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด 

แทนออมทอง, ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธรีะกลุพศิทุธิ,์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมุนทพิย์ บนุนาค, ศาสตราจารย์ 

ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง, ศาสตราจารย์  

ดร.ศภุลักษณ์  ศรจีารนยั และศาสตราจารย์  ดร.ขวญัใจ 

กนกเมธากุลเป็นต้น นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์

ในฐานะองค์กรบริหาร และมีกลไกสนับสนุนเพื่อ

พัฒนาคณะ ได้รับรางวัล เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และรางวลัรองชนะเลศิ คณะวชิาท่ีมผีลงานด้านการ

วจิยัระดบัดเียีย่ม สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ 

รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนงานหรือศูนย์วิจัยที่มีระบบ

การบริหารงานวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพ.ศ. ๒๕๖๑ 

รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมดีเด่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น ส�าหรับ

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งรางวัลคนดีศรีจ�าปา ด้าน

ต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรของคณะฯ

 ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และการแข่งขัน 

 ในเวทีโลก ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางตอนบน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute 

for Management Development: IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 

(World Economic Forum: WEF) ได้ประเมนิปัจจยัแวดล้อมและความสามารถ 

ในการแข่งขันปัจจุบันของประเทศไทย ได้ข้อสรุปตรงกันว่าประเทศไทยยังมี 

ความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีพลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ได้มีค�าสั่งที่ ๖๒/๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย 

และนวตักรรมของประเทศ ให้มสีภานโยบาย  และนวตักรรมแห่งชาตเิพือ่ท�าหน้าท่ี

ก�าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ คณะอนุกรรมการ 

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัย

และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

แห่งชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วาระ

ใน
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การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็น 

กรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวจิยั  และนวตักรรม โดยมทีศิทางการปรบัเปลีย่น

ระบบวิจัย และนวัตกรรมใน ๕ ประเด็นคือ 

 ๑) ปรับเปลี่ยนจากการตอบโจทย์นักวิจัยไปสู่เพื่อการตอบโจทย์ประเทศ 

ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม 

 ๒)  ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการเป็นวาระ 

การวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 ๓) ปรับแนวทางการวิจัย และพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัย 

และพัฒนาที่มีจุดเน้นเพื่อสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ๔)  มีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และ 

การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับประเทศ และ 

 ๕) ปรับกระบวนการด�าเนินงานจากหน่วยงานเดียวซึ่งท�าให้เกิดการทับซ้อน

ระหว่างหน่วยงาน เป็นการด�าเนินงานในรูปแบบท่ีเกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนา 

การวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัย 

และนวัตกรรมได้จัดท�า “แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) เพือ่เชือ่มโยงกบัแผนการศกึษา และแผนพฒันาแรงงานของประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 ๑)  ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียม 

กบันานาประเทศ โดยมทัีกษะ และคณุลกัษณะทีส่อดรบักบัการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี

ของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลิตทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศ 

 ๒) พัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

สามารถพัฒนาต่อยอด และน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ 

 ๓) สร้างระบบการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สามารถ

ป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม ในด้านการบริหารงานวิจัยได้ต้ังเครือข่าย

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วยส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

(สวก.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ  

(สวทน.) ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแห่งชาติ (สกอ.) ส�านกังานพัฒนาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ท�างานร่วมกันเพื่อน�าไปสู ่การปฏิรูประบบจัดสรรทุนวิจัย และ 

บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นเร ่งการผลิตบุคลากร 

สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะ 

ในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ 

(Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) 
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นอกเหนือจากระบบงานวิจัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมากดังกล่าวแล้ว ในด้านหลักสูตรมีการเปล่ียนแปลงเช่นกัน

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ิมความยืดหยุ่น

ในการจัดการหลักสูตร และเพื่อเอื้อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภายนอก มีสาระที่แตกต่างจากเกณฑ์ฯ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น

 

 ๑)  ก�าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าในระดับอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงคุณวุฒิ และ 

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทาง

วิชาการ และได้เพิ่มค�านิยามศัพท์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหน้าที่ภาระรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละกลุ่ม 

และให้ก�าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษส�าหรบัอาจารย์ประจ�าทีร่บัเข้าใหม่ในสถาบนัการศกึษา 

 ๒) การแบ่งกลุม่หลกัสตูร หลกัสตูรปริญญาตรี ม ี๒ แบบคอื หลักสูตรแบบปกติ และหลักสูตร

แบบก้าวหน้า (Honors Program) หลักสูตรแบบก้าวหน้าเป็นการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรี

ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เน้นความลึกของวิชาการ และ

การวิจัย หรือการได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ โดยต้องมีการเรียน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มข้นใน

คุณสมบตัขิองอาจารย์ทีท่�าหน้าทีต่่าง ๆ  ในหลกัสตูร มกีารก�าหนดคณุสมบตัคิวามสามารถด้านภาษาองักฤษ 

ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเน้นการก�ากับคุณภาพวิทยานิพนธ์ ผลิตผลงานวิจัย 

เชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การสอบวิทยานิพนธ์เป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ และมหาวิทยาลัยจัดระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การซ�้าซ้อน

กับงานผู้อ่ืนรวมท้ังการจ้างท�า เพื่อควบคุมคุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร 

มีองค์ประกอบอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ การก�ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร 

การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน  และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้นอกจากนีเ้พือ่ให้นกัศกึษามทีกัษะศตวรรษ 

ที ่๒๑ (21st Century Skills) ทีป่ระกอบด้วยการมคีวามรอบรู้ในวชิาแกน มทีกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการอาชีพ รวมทั้งจ�านวนผู้สมัครเข้าศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ๒๕๖๒ มีน้อยกว่าจ�านวนเปิดรับมาก และมีแนวโน้มว่าจ�านวน 

นักศึกษาจะลดลงในปีต่อ ๆ ไป เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก�าลังประสบ 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย และการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลโดยตรงต่อคณะวิทยาศาสตร์ที่มีภารกิจ

ส�าคัญหนึ่งในการบริการวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาคณะอื่น ๆ 

40 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



นอกเหนือจากระบบงานวิจัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมากดังกล่าวแล้ว ในด้านหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ่มความยืดหยุ่น

ในการจัดการหลักสูตร และเพื่อเอื้อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภายนอก มีสาระท่ีแตกต่างจากเกณฑ์ฯ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น

 

 ๑)  ก�าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าในระดับอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงคุณวุฒิ และ 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในการแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทาง

วิชาการ และได้เพิ่มค�านิยามศัพท์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหน้าท่ีภาระรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละกลุ่ม 

และให้ก�าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษส�าหรบัอาจารย์ประจ�าทีร่บัเข้าใหม่ในสถาบนัการศึกษา 

 ๒) การแบ่งกลุม่หลกัสตูร หลกัสตูรปริญญาตรี ม ี๒ แบบคอื หลกัสตูรแบบปกต ิและหลกัสตูร

แบบก้าวหน้า (Honors Program) หลักสูตรแบบก้าวหน้าเป็นการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรี

ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เน้นความลึกของวิชาการ และ

การวิจัย หรือการได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ โดยต้องมีการเรียน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มข้นใน

คุณสมบตัขิองอาจารย์ทีท่�าหน้าทีต่่าง ๆ  ในหลกัสตูร มกีารก�าหนดคณุสมบตัคิวามสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเน้นการก�ากับคุณภาพวิทยานิพนธ์ ผลิตผลงานวิจัย 

เชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การสอบวิทยานิพนธ์เป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ และมหาวิทยาลัยจัดระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การซ�้าซ้อน

กับงานผู้อื่นรวมทั้งการจ้างท�า เพื่อควบคุมคุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร 

มีองค์ประกอบอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ การก�ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร 

การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน  และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้นอกจากนีเ้พือ่ให้นกัศกึษามทัีกษะศตวรรษ 

ที ่๒๑ (21st Century Skills) ทีป่ระกอบด้วยการมคีวามรอบรู้ในวชิาแกน มทีกัษะการเรยีนรู ้และนวตักรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการอาชีพ รวมท้ังจ�านวนผู้สมัครเข้าศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ๒๕๖๒ มีน้อยกว่าจ�านวนเปิดรับมาก และมีแนวโน้มว่าจ�านวน 

นักศึกษาจะลดลงในปีต่อ ๆ ไป เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก�าลังประสบ 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย และการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลโดยตรงต่อคณะวิทยาศาสตร์ที่มีภารกิจ

ส�าคัญหนึ่งในการบริการวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาคณะอื่น ๆ 

40 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

 การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวง อว.) 

ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากการรวมหน่วยงาน คือส�านักงานการ

อุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน

ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และมีการตราพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นกฏหมาย 

พื้นฐานด้านการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จ�านวน ๑๐ ฉบับ 

การพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน 

ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๗๐ 

เป็นกรอบแนวทาง เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทย 

แห่งศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อม 

ท่ีย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น�าพาประเทศไปสู่ประเทศ 

ท่ีพัฒนาแล้ว” โดยออกแบบนโยบาย และยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์มความร่วมมือ (Platform-P) ตามเป้าประสงค ์

ของการพัฒนาใน ๔ ด้าน โดยด�าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมของประเทศ เป้าประสงค์ของการพัฒนาใน ๔ ด้าน ได้แก่ 

 ๑)  การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย ๖ แพลตฟอร์ม คือ ก) สร้างระบบ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ ข) การพัฒนาก�าลังคนระดับสูงรองรับ EEC (Eastern Economic 

Corridor หรอืโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก) และระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ค) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ง) ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคต จ) ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ และ  

ฉ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส�าคัญ 

 ๒) การวจัิยและสร้างนวตักรรมเพือ่ตอบโจทย์ท้าทายของสงัคม  ประกอบด้วย ๓  แพลตฟอร์ม 

คือ ก) โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ข) สังคมสูงวัย และค) สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

 ๓)  การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถแข่งขนั ประกอบด้วย ๓ แพลตฟอร์ม 

คือ ก) ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ข) สร้างและยกระดับศักยภาพ

วิสาหกิจเริ่มต้น (start up) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และค) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

 ๔) การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนทีแ่ละลดความเหล่ือมล�า้ ประกอบด้วย 

๓ แพลตฟอร์ม คือ ก) นวัตกรรมส�าหรับเศรษฐศาสตร์ฐานราก และชุมชนนวัตกรรม ข) ขจัดความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า และ ค) เมืองน่าอยู่ และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ทั้งนี้ได้มีการก�าหนด 

เป้าหมาย และผลสมัฤทธิท่ี์ส�าคญั (Objectives and Key Results: OKR) และชดุโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ของประเทศ

41มหาวิทยาลัยขอนแก่น



 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ข้างต้นในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นสิ่งท้าทาย 

การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของ
คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตรท์ัง้ประเทศ ปัจจุบนั
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการ 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาพัฒนาองค์กร และเป็น 

หน่วยงานหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ 

เพื่ อการพัฒนาประ เทศให้ เจริญก้าวหน้า 

และน�าพาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ นไปสู่ ม าตรฐานร ะดั บนานาชาติ  
เจริญอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

42 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ข้างต้นในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นสิ่งท้าทาย 

การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของ
คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตรท์ัง้ประเทศ ปัจจุบนั
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการ 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาพัฒนาองค์กร และเป็น 

หน่วยงานหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ 

เพื่ อการพัฒนาประ เทศให้ เจ ริญก้าวหน้า 

และน�าพาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ นไปสู่ ม าตรฐานร ะดั บนานาชาติ  
เจริญอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

42 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์ 43มหาวิทยาลัยขอนแก่น



44 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



44 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์ 45มหาวิทยาลัยขอนแก่น



เ จ้าภาพการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วทท.) ครัง้ที่ ๑๗ 

และครัง้ที่ ๒๙

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ การอบรมเครื่อง Liquid Scintillation Counter

เจ้าภาพการประชุมวิชาการ International 
Conference on Science and Technology  
for Sustainable Development of the 
Greater Mekong Sub-region ณ สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. ๒๕๕๑

46 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



เจ้าภาพการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วทท.) ครัง้ที่ ๑๗ 

และครัง้ที่ ๒๙

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ การอบรมเครื่อง Liquid Scintillation Counter

เจ้าภาพการประชุมวิชาการ International 
Conference on Science and Technology  
for Sustainable Development of the 
Greater Mekong Sub-region ณ สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. ๒๕๕๑

46 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

งานเปิดอาคาร SC.08
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ทัศนศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ม. อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕

สภาคณบดี วิ ท ย าศ า สต ร์ 
แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทยร่ ว ม ง าน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วทท.) ครัง้ที่ ๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๗

47มหาวิทยาลัยขอนแก่น



งานวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยวิภาส วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

งานวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยวิภาส งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒

งานเปิดอาคารวิทยวิภาส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

48 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



งานวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยวิภาส วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

งานวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยวิภาส งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒

งานเปิดอาคารวิทยวิภาส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

48 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๒  มีการเปลี่ยนแปลง ๓ ช่วง

ช่วงที่ ๑
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๐ ประกอบด้วย ส�านักงานเลขานุการ และภาควิชา

  คณะวิทยาศาสตร์ ในชื่อเดิมคือ “คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์” แบ่งส่วนราชการเป็น

ส�านักงานเลขานุการ และภาควิชาจ�านวน ๕ ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ภาควิชาเคมี 

ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาธรณีวิทยา 

ช่วงที่ ๒
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๕๗ ประกอบด้วย ส�านักงานคณบดีและภาควิชา ดังนี้

  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และประกาศราชกิจ

จานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๗๒ วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๒๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ส�านักงานเลขานุการ 

ได้เปลีย่นชือ่เป็นส�านกังานคณบด ี โดยประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่งการแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๗๒ วันที่ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ตัดโอนภาควิชาธรณีวิทยาไปสังกัดคณะเทคโนโลยี 

โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๒๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๕๐ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๗ ท�าให้เหลือ 

๔ ภาควิชา ในปีพ.ศ. ๒๕๓๐ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในส�านักงานคณบด ี

ออกเป็น “งาน” และ“หน่วย” ตามหนังสืออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม ๐๒๐๒/๕๗๔๐ ลงวันที่ 

๙ มีนาคม ๒๕๓๐ เป็น ๔ งาน ๘ หน่วย และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับอนุมัติให้เพิ่ม งานบริการวิชาการ 

และวิจัยตามหนังสืออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๒๑๐๗๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๓๔ 

ท�าให้ส�านักงานคณบดี ประกอบด้วย ๕ งาน ๘ หน่วย

  ๑.  งานนโยบาย และแผน

  ๒.  งานบริหาร และธุรการ ประกอบด้วย 

   ๒.๑)  หน่วยสารบรรณ 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรของคณะวิทยำศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำร

49มหาวิทยาลัยขอนแก่น



   ๒.๒)  หน่วยการเจ้าหน้าที่

   ๒.๓)  หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

  ๓.  งานคลังและพัสดุ  ประกอบด้วย

   ๓.๑)  หน่วยการเงิน และบัญชี 

   ๓.๒)  หน่วยพัสดุ

  ๔.  งานบริการการศึกษา  ประกอบด้วย 

   ๔.๑)  หน่วยทะเบียน และประเมินผลการศึกษา 

   ๔.๒)  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

   ๔.๓) หน่วยกิจการนักศึกษา

  ๕.  งานบริการวิชาการ และวิจัย

  ส�าหรับภาควิชามีการจัดต้ังภาควิชาเพิ่มขึ้นท�าให้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีจ�านวนภาควิชารวม 

๙ ภาควชิา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภาควชิานเิวศวทิยาสิง่แวดล้อม ได้รบัอนมุตัใิห้เปลีย่นชือ่เป็น ภาควชิาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๔(๓)/๔๐๔๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐  

คณะวิทยาศาสตร์จึงประกอบด้วย ส�านักงานคณบดี (๔ งาน ๘ หน่วย) และ๙ ภาควิชา ดังน้ีคือ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ช่วงที่ ๓
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย กองบริหารงานคณะ และสาขาวิชา

  เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ คณะวิทยาศาสตร์มีฐานะ

เป็นส่วนงานตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘  มีการแบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๗๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ว่าด้วยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของ

ส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ ๒๓๘๘/๒๕๖๐  

เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้แบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ (ดังแผนภาพ) รายละเอียดดังนี้

  ๑.  กองบริหารงานคณะ มี ๕ งาน คือ 

  งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา งานวิจัย 

และบริการวิชาการ และงานแผนยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๒.  การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย ๑๐ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ สาชาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 

50 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



  คณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อร่างสร้างตัว มีความเจริญก้าวหน้า และมีพัฒนาการมาตลอด 

ระยะเวลา ๕๕ ปี ภายใต้การบริหารของท่านคณบดีต้ังแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบัน ดังรายนาม 

และระยะการบริหารงาน ต่อไปนี้

 ศ. ดร.พิมล กลกิจ  (๒๕๐๗-๒๕๑๖)

 รศ. ดร.วีระพงษ์ โพธิ์เมือง  (๒๕๑๖-๒๕๑๙)

 รศ. ดร.สมพงษ์ จันทรโพธิ์ศรี  (๒๕๑๙-๒๕๒๑)

 ผศ. ดร.ภักดี ธันวารชร  (๒๕๒๑-๒๕๒๕)

 ผศ.ทวีศักดิ์ แก้วซิม  (๒๕๒๕-๒๕๒๙)

 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี  (๒๕๒๙-๒๕๓๓)

 ผศ.ดร.ขาว เหมือนวงศ์  (๒๕๓๓-๒๕๓๗)

 ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ  (๒๕๓๗-๒๕๓๙)

 ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก   (๒๕๓๙-๒๕๔๘)

 ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (๒๕๔๘-๒๕๕๒)

 ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ (๒๕๕๒-๒๕๕๖)

 ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย (๒๕๕๖-ปัจจุบัน)
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย (๙ กันยายน ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รศ. ดร.พนิจิ หวงัสมนกึ (๙ กนัยายน ๒๕๕๖–๘ กนัยายน ๒๕๖๐)

  ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด (๙ กันยายน ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ รศ.  ดร.ปิยะดา  ธรีะกลุพศิทุธิ ์(๙ กนัยายน ๒๕๕๖–๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

 ผศ.  ดร.ไชยวฒัน์  รกัสกลุพวิฒัน์ (๑ มถินุายน ๒๕๕๗–๑๕ กนัยายน  

 ๒๕๕๘)

 ผศ. ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน (๓ ตุลาคม ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.  ดร.เอกพรรณ  สวสัด์ิซิตัง (๙ กนัยายน ๒๕๕๖–๑๗ พฤษภาคม  

 ๒๕๕๗)

 รศ. ดร.เขมิกา ลมไธสง (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)   

รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา ผศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ (๙ กันยายน ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.  ดร.ปวณีา พงษ์ดนตรี (๙ กนัยายน ๒๕๕๖–๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

และศิษย์เก่าสัมพันธ์   ผศ.  ดร.ชณิณวรรธน์ ตัง้กาญจนวงศ์ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘-ปัจจบุนั)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล (๒๖ กันยายน ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ ์ ผศ. ดร.รจนา บรุะค�า (๒๖ กนัยายน ๒๕๕๖–๓๑ มนีาคม ๒๕๕๙) 

  ดร.อุทุมพร โดมทอง  (๑ เมษายน ๒๕๕๙–๘ กันยายน ๒๕๖๐) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อุทุมพร โดมทอง (๙ กันยายน ๒๕๖๐–๑ มกราคม ๒๕๖๒)   

  ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล (๒ มกราคม ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย รศ. ดร.รจนา บุระค�า (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.  ดร.เขมกิา ลมไธสง (๒๖ กันยายน ๒๕๕๖–๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 ผศ. ดร.สมุณฑา เกษมวลิาศ (๒๖ กนัยายน ๒๕๕๖–๑ พฤษภาคม  

 ๒๕๕๙) 

  ผศ. ดร.วภิ ูกตุะนนัท์ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗–๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 

 ดร.ธรีพงษ์ พวงมะล ิ(๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๗–๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘)  

 ผศ. ดร.เกยีรตสิดุา นาคประสทิธิ ์(๑ ตลุาคม ๒๕๕๘–๑ มนีาคม ๒๕๖๒) 

 ดร.วชริาวธุ ธรรมวเิศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙–๘ กนัยายน ๒๕๖๐) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา รศ. ดร.วิทยา เงินแท้ (๒๖ กันยายน ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

 คณะผูบ้รหิาร ๙ กนัยายน ๒๕๕๖–ปัจจุบนั
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ชณิณวรรธน์ ตัง้กาญจนวงศ์ (๒๖ กนัยายน ๒๕๕๖–๒๐ เมษายน 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๒๕๕๘) 

 ผศ.  ดร.สลิดา อนิทรโสธรฉนัท์ (๑๘ มถินุายน ๒๕๕๘–๑ พฤษภาคม 

 ๒๕๕๙) 

 ผศ. ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผศ. ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ (๙ กันยายน ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 

  คณะกรรมการประจ�าคณะ

 ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 ผศ. ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

 ผศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา

 รศ. ดร.เขมิกา ลมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 ผศ. ดร.ชินวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

 รศ. ดร.ค�าสิงห์ นนเลาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ

 รศ. ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ผศ. ดร.มณฑิรา มณฑาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ

 รศ. ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

 ผศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

 นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ ผอ. กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

  หัวหน้าสาขาวิชา

 รศ. ดร.ธวัช ช่างผัส หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 รศ. ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

 รศ. ดร.โสภณ บุญลือ หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา

 อ. ดร.สมพร เกษแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี

 รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

 รศ. ดร.วิวัธน์ ยังดี  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

 ผศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ผศ. ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีนนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ผศ. ดร.กุลยา พัฒนากูล หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ
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นางกิตติยา ค้อชากุล นางจิราพัชร แจ้งวัฒนะ นางจุฬาลักษณ์ ขันทะชา

นายชัชนัน โคตรทอง นางธีรนุช หาญโสภา นางนรีรักษ์ ลาชโรจน์

นางนิตตะยา ลีทองดี นางปริฉัตร สิงหาปัด นางปารัชญ์ โคธิเสน

นางปารีณา พลชาย นางละไมย์ แสนเหลา นางวราภรณ์ เงาะเศษ

นางวิรพันธ์ รามจาตุ นางวิรัตน์ พรมหา นางศุภลักษณ์ ทองปัน

นางสนธนี วรชินา นางสุคนธ์ บุญจันทร์ นางสุตาภัทร รักษา

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์ นางสาวจรูญลักษณ์ สุพร นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

นางสาวจุฬาลักษณ์ ค�ามูล นางสาวชนกนันท์ ถูไกรวงษ์ นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

นางสาวณัฐธิชา ชัยหงษ์ นางสาวดารุณี เหล่าวงษ์โคตร นางสาวทพิย์ภาวลัย์ วงษ์วลิาศ

นางสาวทิชากร ประมาณ นางสาวนฤนาท คุณธรรม นางสาวพิศมัย คชโคตร

นางสาวภิญญาดา ชินโฮง นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์ นางสาวมยุรี กังวลงาน

นางสาวมาริษา มลอุทก นางสาววนัชชา สื่อเกียรติก้อง นางสาวศศิมา สิมะโรจนา

นางสาวสาธิตา วชิรภูษิต นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์ นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

นางสาวสุมินตรา สีหาสร้อย นางสาวอภิญญา กรมภักดี นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตรง

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ขันธ์ นางสาวอุไรรักษ์ หินทอง นายเล็ก ขันนามศรี

นายเวียง พรมจักร นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ นายฉัตรปรินทร์ ปานสุขรดา

นายชาญณรงค์ อนุศรี นายชูเกียรติ์ ทองยศ นายณรงค์ วงศ์แสน

นายธนากร โคธิเสน นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

นายปิยนัฐ ดวงจ�าปา นายภาณุ แตงหนู นายภูมินันท์ แพงงา

นายมงคล กลิ่นศรีสุข นายมีชัย อุปปิด นายวัฒนา สวดประโคน

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ นายศักดิ์สิทธื สุวรรณ์ นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสุขทวี คลังตระกูล นายสุชาติ เทพภูเขียว นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

บุคลากรสายสนับสนุนในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติราชการ)

บุคลากรสายสนับสนุนในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 
(เกษียณอายุราชการ/ลาออก/โอนย้าย)

นางกุสุมาวดี ทองโชติ นางจีรนุช วรกิตติกุล นางโชติกา ธรรมวิเศษ

นางณัฎฐา แก้วก่า นางทัศนีย์ จิตตะกวี นางนารี บ�ารุงศร

นางบุญคุ้ม เหลือล้น นางปราณี คลังตระกูล นางเย็นแข จันทะรี

นางราตรี ศรีสูงส่ง นางละม้าย ศรีพรหม นางวัลยา แสงห้าว
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นางวิภา กลิ่นนิโรจน์ นางศศิธร รัตนประยูร นางสิริมาตา ภาระราช

นางสุธาดา กาศลุน นางสุนันท์ ศรีศุภเดชะ นางสุรัชนา กิตติ์ภิญโญ

นางอมรรัตน์ สิทธิโชค นางอวน มหามูล นางสาวเพลินพิส พระพินิจ

นางสาวเอมอร โพธิ์มี นางสาวแธตเชอร์ ลอยคลัง นางสาวโสน บัวสอน

นางสาวกนกอร โคตรนนท์ นางสาวกมลวรรณ สมบัติหอม นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง

นางสาวจันทิมา ล่ามแขก นางสาวชัชชญา พิมพ์วรากร นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ

นางสาวดราภรณ์ เดชพลมาตย์ นางสาวดวงกมล ตั้งพงษ์ นางสาวธิดารัตน์ สมดี

นางสาวนุจรินทร์ พงศ์นพรัตน์ นางสาวปภัสสร โตทรายมูล นางสาวประภาพรรณ พวงกนก

นางสาวพรพัตรา นามบุตร นางสาวพัทธนันท์ บุญโญ นางสาวพิชญ์ชานันท์ นาคา

นางสาวภัทยา ภาคมฤค นางสาวภาระตี พลเรือง นางสาวมนทวิาลยั ศาศวตัสนิธุ

นางสาวละมุลแก้ว ค�ากอง นางสาววงเดือน วรุณโรจน์ นางสาววณีพร สุนา

นางสาววาสนา ศิริแสน นางสาววิจักขณา พงษ์อร่าม นางสาววิจิตรา ทุนอินทร์

นางสาววิภาดา หงษ์ทะนี นางสาววิใลศรี เกตุโสภณ นางสาวศิริพร เฉยรอด

นางสาวสุกัญญา ไชยธรรมมา นางสาวสุภาภรณ์ กองศรีมา นางสาวสุภาภรณ์ หรรษา

นางสาวอรวรรณ ชัยนิรันดร์ นางสาวอรอุมา โมงขุนทด นายถาวร พลทองสถิตย์

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ นายเจริญ ส�านักบ้านโคก นายเฉลิม สารบัณฑิตกุล

นายเฉลิม อาจภักดี นายเหรียญ พรมโสดา นายโสภัณ จ�าปานา

นายชอบ ช่างจันทึก นายชัยพิชิต พยังเค นายชัยมงคล วรรณรัตน์

นายทศพล พลเยี่ยม นายทองแดง จันทะลือ นายทองอาน สีหานาม

นายธรรมพิเชฐ แพ่งโยธา นายธีรวัฒน์ สิมมะลี นายนก โหมดเทศ

นายนพรัตน์ โพธิรุกข์ นายบาน พรมลี นายบุญนวย เดชพลมาตย์

นายบุญยัง แนวหล้า นายประกอบ แดงน้อย นายประศักดิ์ บุญจวง

นายปริยฉัตร บุตรหลอด นายปัญญา ฤทธิแหลมทอง นายพงษ์พัฒน์ หาญเชิงชัย

นายพิเชฐ แก่นชา นายฟุก ศรีแก้ว นายภิญโญ อาจสาลี

นายรัชพงศ์ โกมลไสย นายฤทธเนศ วัฒนวิบูลย์กิจ นายวรพจน์ เหล็กดี

นายวรวิทย์ ศรีสถาน นายวิจิตร ศรีวิชา นายวิริยะ นิลละออ

นายวิศรุต พลเรือง นายวิษณุ ฉิมพลี นายวีระ เมืองกลั่น

นายวมจิตต์ คงคา นายสมศักดิ์ อุ่นจันที นายสมัย อนุสุริยา

นายสวรรค์ โสอุดทา นายสุติพงษ์ อมูลราช นายสุทธิกร สุวรรณไตรย์

นายอนุสิษฐ์ เจตนา นายอัษฎา บุญมา นายอุบล มหามูล

บุคลากรสายสนับสนุนในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 
(เกษียณอายุราชการ/ลาออก/โอนย้าย)
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56 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



อำคำรเรียนคณะวิทยำศำสตร์
คณะวทิยาศาสตร-์อกัษรศาสตร ์ถอืก�าเนดิขึน้พรอ้มมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีหน้าที่จัดการด้านการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา รวมทัง้ 

รายวิชาด้านภาษา แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก่อนจะมีการเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ และรับผิดชอบเฉพาะรายวิชา

วทิยาศาสตร ์และคณติศาสตรด์งัเช่นปัจจุบนั เมื่อมหาวทิยาลยัขอนแกน่ขยายตวั 

มคีณะวชิาเพิ่มขึน้รวมทัง้การผลติบณัฑติ และการขยายตวัของคณะวทิยาศาสตร์ 

เอง ท�าให้ความต้องการห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยเฉพาะทาง 

และห้องพักมีเพิ่มมากขึ้น นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

คณะวิทยาศาสตร์มีอาคารเรียนรวมทัง้สิ้น ๙ หลัง มีสาระสังเขปดังนี้

อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๑ (SC.01) ออกแบบโดยศาสตราจารย์อมร ศรีวงศ์ 

มีศาสตราจารย์ ดร.รชฏ กาญจนวนิช เป็นวิศวกรโครงสร้าง ราคาก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จ

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มีลักษณะเป็นอาคารชุด ประกอบด้วย ๓ ส่วน ส่วนแรกคือตึกกลมเป็นอาคารชั้นเดียว 

มีห้องบรรยาย ๓ ห้อง ส่วนที่ ๒ เป็นอาคารหลัก ที่รู้จักกันในชื่อตึกเคมี ประกอบด้วยส่วนหน้า และส่วนหลัง 

ส่วนหน้าเป็นอาคาร ๒ ชั้น ส่วนหลังเป็นอาคาร ๔ ชั้นมีดาดฟ้า อาคารส่วนหน้า และอาคารส่วนหลังเชื่อมกัน

ด้วยบันไดเวียน จุดยอดนิยมที่นักศึกษามักมายืนถ่ายรูปเพ่ือเป็นที่ระลึกในสมัยนั้น อาคารนี้มีลิฟต์ ซ่ึงถือได้

ว่าเป็นลิฟต์เครื่องแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ ๓ เป็นอาคารขนาดเล็กชั้นเดียวมี ๒ ห้อง (ต่อมา

เรียกชื่อว่า อาคารปฏิบัติการเป่าแก้ว) อาคาร SC.01 ในระยะแรกนอกจากเป็นที่ท�าการของคณะวิทยาศาสตร์-

อักษรศาสตร์ และใช้สอนวิชาที่บริการคณะต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่ท�าการชั่วคราวของคณะศึกษาศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์ และเป็นห้องพักของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ด้วย เนื่องจากอาคารของคณะต่าง ๆ  

ดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง กล่าวได้ว่าอาคาร SC.01 เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ตลอดจน

กิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในขณะนัน้  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อาคาร SC.01 ในส่วนของอาคาร ๒ 

ชัน้ได้ถกูรือ้ถอนไปเพือ่ใช้เป็นสถานท่ีส�าหรบัก่อสร้างอาคารเรยีนรวมและปฏบิติัการ คณะวทิยาศาสตร์ (SC.08) 

  ตึกกลมทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย 

ท่านคณบดี ได้ให้ปรับปรุงตึกกลมเพื่อให้มีความพร้อมส�าหรับการใช้งานด้านการเรียนการสอนมากขึ้น 

รวมทั้งการปรับปรุงบางห้องในอาคาร SC.01 เพื่อใช้เป็นห้องเครื่องมือกลางเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในหัวข้อ 

งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนอาคาร ๔ ชั้น มีการใช้งานของหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย 

ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ (ทิศตะวันตก) เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลางของคณะวิทยาศาสตร์ 

ช้ันที่ ๒ (ทิศตะวันตก) เป็นส่วนของห้องประชุมของสาขาวิชาเคมี ชั้นที่ ๓ (ทิศตะวันออก) เป็นส่วนใช้งาน 

ของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ และในชั้นท่ี ๔ (ทิศตะวันออก) เป็นส่วนใช้งานของหลักสูตรวัสดุศาสตร ์

และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
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รูปเปรียบเทียบอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ปึพ.ศ. ๒๕๐๙ (บน) และ ๒๕๖๒ (ล่าง)

(บน) ชุดอาคารแรกของคณะวิทยาศาตร์ (SC.01) ประกอบด้วย ตึกกลม (๑) อาคารยาวด้านหน้า

  (๒) ทางเดินมีหลังคา (๓) อาคารยาวด้านหลัง (๔) และอาคารเป่าแก้ว

  (๕) อาคารยาวด้านหน้า (๒) ได้ถูกรื้อถอนเพื่อใช้พื้นที่ส�าหรับการสร้างอาคาร SC.08

(ล่าง) สภาพปัจจุบันของตึกกลม และอาคารยาวด้านหลังซ่ึงปัจจุบันเรียกว่า SC.01

๑

๒

๓

๔

๕
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รูปเปรียบเทียบอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ปึพ.ศ. ๒๕๐๙ (บน) และ ๒๕๖๒ (ล่าง)

(บน) ชุดอาคารแรกของคณะวิทยาศาตร์ (SC.01) ประกอบด้วย ตึกกลม (๑) อาคารยาวด้านหน้า

  (๒) ทางเดินมีหลังคา (๓) อาคารยาวด้านหลัง (๔) และอาคารเป่าแก้ว

  (๕) อาคารยาวด้านหน้า (๒) ได้ถูกรื้อถอนเพื่อใช้พื้นที่ส�าหรับการสร้างอาคาร SC.08

(ล่าง) สภาพปัจจุบันของตึกกลม และอาคารยาวด้านหลังซ่ึงปัจจุบันเรียกว่า SC.01

๑

๒

๓

๔

๕
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อาคารคณะวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน 

(บน) ตึกกลม (๑) SC.01, SC.04, SC.05, SC.06, SC.07

(ล่าง) SC.01, SC.03, SC.04, SC.07 และอาคารวิทยวิภาส

SC.01

SC.01

SC.04

SC.07

SC.03

อาคารวิทยวิภาส

SC.04

SC.05

SC.07

SC.08

ตึกกลม

SC.06
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อาคารวทิยาศาสตร ์๐๒ 
(SC.02) หรือตึกฟิสิกส์ ออกแบบ 

โ ด ย ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ธิ ติ  เ ฮ ง รั ศ มี 

มีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์โกวิท สุรโกมล เป็น

วิศวกรโครงสร ้ าง  เป ็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓,๔๐๖  

ตารางเมตร สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 

อาคารนี้ใช้เป็นส�านักงาน ห้องเรียน ห้องวิจัย 

และห ้องพักบุคลากรของภาควิชาฟ ิ สิกส ์ 

นอกจากนี้ยังได้ใช้เป็นห้องพัก และห้องเรียน

ของคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงแรก ๆ ด้วย  

ต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  

หลังจากใช้งานมากว่า ๔๐ ปี อาคาร SC.02 

มีสภาพช�ารุดไม่สามารถซ่อมแซมปรับปรุง

ให ้สามารถใช ้งานได ้ดีดังเดิมได ้ หลังจาก 

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร

ใหม่ทดแทนอาคารเดิม อาคาร SC.02 จึงได้ 

ถูกรื้ อถอนไปเมื่ อ เดือนกันยายน ๒๕๕๗  

ก่อนการรื้อถอนตึก คณะฯ ได้จัด “งานอ�าลา

ตึกฟิสิกส์” ข้ึนในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

มีการท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล 

และนิมนต์หลวงตาน้อย หาริโท หรือพระครู

โพธิบุญวัฒนา เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมเชียงยืน และ 

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

สงฆ์ท�าพิธีสวดถอนเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ปกป้องคุ ้มครองตึกนี้ให้ย ้ายออกเป็นการ

ชั่วคราว เพื่อให้สะดวกต่อการรื้อถอน และได้มี 

การก่อสร้างอาคารใหม่คืออาคารวิทยวิภาส 

ในต�าแหน่งเดิม
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อาคารวทิยาศาสตร ์๐๒ 
(SC.02) หรือตึกฟิสิกส์ ออกแบบ 

โ ด ย ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ธิ ติ  เ ฮ ง รั ศ มี 

มีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์โกวิท สุรโกมล เป็น

วิศวกรโครงสร ้ าง  เป ็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็กสูง ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓,๔๐๖  

ตารางเมตร สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 

อาคารนี้ใช้เป็นส�านักงาน ห้องเรียน ห้องวิจัย 

และห ้องพักบุคลากรของภาควิชาฟ ิ สิกส ์ 

นอกจากนี้ยังได้ใช้เป็นห้องพัก และห้องเรียน

ของคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงแรก ๆ ด้วย  

ต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  

หลังจากใช้งานมากว่า ๔๐ ปี อาคาร SC.02 

มีสภาพช�ารุดไม่สามารถซ่อมแซมปรับปรุง

ให ้สามารถใช ้งานได ้ดีดังเดิมได ้ หลังจาก 

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร

ใหม่ทดแทนอาคารเดิม อาคาร SC.02 จึงได้ 

ถูกรื้ อถอนไปเมื่ อ เดือนกันยายน ๒๕๕๗  

ก่อนการรื้อถอนตึก คณะฯ ได้จัด “งานอ�าลา

ตึกฟิสิกส์” ขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

มีการท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล 

และนิมนต์หลวงตาน้อย หาริโท หรือพระครู

โพธิบุญวัฒนา เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมเชียงยืน และ 

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

สงฆ์ท�าพิธีสวดถอนเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ปกป้องคุ ้มครองตึกนี้ให้ย ้ายออกเป็นการ

ชั่วคราว เพื่อให้สะดวกต่อการรื้อถอน และได้มี 

การก่อสร้างอาคารใหม่คืออาคารวิทยวิภาส 

ในต�าแหน่งเดิม
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อาคารวทิยาศาสตร์ ๐๓ 
(SC.03) ห รื อ ตึ ก ชี ว วิ ท ย า 

ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี 

มีรองศาสตราจารย์ไพทูรย์ โลห์สุนทร และ 

รองศาสตราจารย์ด�ารงค์ หอมดีเป็นวิศวกร

โครงสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ส่วนด้านทิศเหนือมี ๓ ชั้นและส่วนด้านทิศ

ใต้มี ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๗,๔๙๕ ตารางเมตร 

งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท  

สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เริ่มแรกพ้ืนท่ี

ใช้ร่วมกัน ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา 

(ช้ัน ๒-๓ ด้านทิศเหนือ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

(ชั้น ๒-๔ ด้านทิศใต้) และภาควิชาธรณีวิทยา 

(ชั้นล่างทั้งหมด) และพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ 

ได้แก่ ห้องบรรยาย SC3201 ซึ่งมีลักษณะ  

ลาดเอียงบรรจุผู ้ฟ ังได้ประมาณ ๔๐๐ คน  

ห ้องสมุดคณะวิทยาศาสตร ์  (อยู ่ที่ชั้น ๓) 

พิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

ส่วนของทุกภาควิชา ห้องมืดส�าหรับล้างและ

อัดรูป และห้องฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของคณะฯ 

ต่อมาห้องสมุดคณะ ได้ถูกยุบไปรวมกับส�านัก

วิทยบริการ ห้องที่ใช้เป็นห้องสมุดเดิมจึงถูก

เปลีย่นไปเป็นพพิธิภณัฑ์ส่วนของภาควชิาฟิสกิส์ 

พิพิธภัณฑ์ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ เป็นส่วนของ 

ภาควิชาชีววิทยาโดยภายในห้องพิพิธภัณฑ์

มีบันไดเวียนเชื่อมระหว่างชั้น เมื่อภาควิชา

ธรณีวิทยา ถูกตัดโอนไปสังกัดคณะเทคโนโลยี 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ใช้พื้นที่ 

ชั้นล่างด้านทิศใต้ และภาควิชาจุลชีววิทยาได้ใช้

พืน้ทีช่ัน้ ๒ ด้านทศิเหนอื ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ภาควชิาคณศิาสตร์  ได้ย้ายไปอยูท่ีอ่าคาร  SC.06 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ภาควิชาจุลชีววิทยาได้ย้ายไป

อยู่ที่อาคาร SC.07 และภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สิ่งแวดล้อมได้ย้ายไปอยู ่ที่อาคารเรียน และ 

ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.08) ในป ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นต้นมา อาคาร SC.03 ในส่วนของภาควิชาจึง 

เหลือเพียงภาควิชาชีววิทยาเพียงภาควิชาเดียว

61มหาวิทยาลัยขอนแก่น



อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๔ (SC.04) ออกแบบ

โดยรองศาสตราจารย ์ธิติ  เฮงรัศมี  และอาจารย ์ เผ ่า สุวรรณศักดิ์ศ รี 
มีอาจารย์สิทธิผล วิวัฒนทีป และอาจารย์ธีรพงษ์ อรรถจารุสิทธิ์ เป็นวิศวกร
โครงสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๐ ตารางเมตร 
แต่ละชั้นมีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อกับอาคาร SC.01 งบประมาณก่อสร้าง 
๒๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท สร ้างแล ้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป ็นที่ท�าการ  
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและห้องพักของภาควิชาเคมี เม่ืออาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.08) สร้างเสร็จและห้องปฏิบัติการเคมี 
ของอาคาร SC.04 ได้ย ้ายไปที่อาคาร SC.08 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว 
ห้องปฏิบัติการของอาคาร SC.04 ได้ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคมีส�าหรับงานวิจัย

62 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๔ (SC.04) ออกแบบ

โดยรองศาสตราจารย ์ธิติ  เฮงรัศมี และอาจารย ์ เผ ่า สุวรรณศักดิ์ศรี 
มีอาจารย์สิทธิผล วิวัฒนทีป และอาจารย์ธีรพงษ์ อรรถจารุสิทธิ์ เป็นวิศวกร
โครงสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๐ ตารางเมตร 
แต่ละชั้นมีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อกับอาคาร SC.01 งบประมาณก่อสร้าง 
๒๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท สร ้างแล ้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป ็นที่ท�าการ  
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและห้องพักของภาควิชาเคมี เมื่ออาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.08) สร้างเสร็จและห้องปฏิบัติการเคมี 
ของอาคาร SC.04 ได้ย ้ายไปที่อาคาร SC.08 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว 
ห้องปฏิบัติการของอาคาร SC.04 ได้ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคมีส�าหรับงานวิจัย

62 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

อาคารเรยีนรวม (SC.05) ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ธิติ  

เฮงรัศมี และอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท สุรโกมล  
เป็นวิศวกรโครงสร้าง ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑ ชั้น พื้นที่
ใช้สอย ๒,๒๓๓.๒๐ ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง ๖,๙๙๙,๙๙๙ บาท 
อาคารประกอบด้วยห้องบรรยายขนาดใหญ่ลักษณะลาดเอียง จ�านวน ๓ ห้อง  
(อคร.๑, อคร.๒ และ อคร.๓) เชื่อมกันด้วยโถงกลาง สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ต่อมาผูช่้วยศาสตราจารย์วนัชยั สุม่เลก็ ท่านคณบดใีนขณะนัน้ได้ให้มกีารปรบัปรงุ 
โดยการขุดพื้นดินบริเวณพื้นที่โล่งใต้ห้องบรรยายทั้ง ๓ ห้อง เพื่อสร้างเป็น 
ห้องบรรยาย ๓ ห้อง (ห้อง Unit A, Unit B และUnit C) และมีห้องอเนกประสงค ์
๓ ห้อง เป็นห้องคลังพัสดุคณะห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ 
ห้องเก็บเอกสารรอการท�าลายตามระเบียบของทางราชการ

63มหาวิทยาลัยขอนแก่น



อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ 
(SC.06) เป็นอาคารที่คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน 

พร้อมด้วยสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเปิดอาคารนี้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑

 อาคารหลังนี้ออกแบบโดย รองศาสตราจารย์

สถาพร เกตกินทะ และรองศาสตราจารย์วาณี 

เกตกนิทะ มรีองศาสตราจารย์ชยาทิตย์ วัฒนวิกย์กจิ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค 

เป็นวศิวกรโครงสร้าง เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

สูง ๗ ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย ๖,๐๑๕.๑๙ ตารางเมตร 

งบประมาณก ่อสร ้าง ๒๒,๘๙๕,๐๐๐ บาท 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

สมัยนั้นได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๒๙ อาคารนี้สร ้างแล ้วเสร็จป ี  

พ.ศ. ๒๕๓๐ ชั้นหนึ่งเป็นส�านักงาน ของส�านักงาน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือ กองบริหารงาน

คณะวิทยาศาสตร์ (ในปัจจุบัน) ชั้น ๒-ชั้น ๗

มีการใช้งานของภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และภาควิชาฟิสิกส์

 เมื่ อ วันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗  

พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็น

องค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏ

วิทยมหาราช บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 

ใกล้อาคาร SC.06

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาฟิสิกส ์ และ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (บางส่วน) ได้ย้าย 

ไปยังอาคารวิทยวิภาส ดังนั้นปัจจุบันชั้นที่ ๒  

ชั้นที่ ๓ ชั้น ๖ และชั้น ๗ (ครึ่งหนึ่ง) เป็นสถานที่ 

ใช ้งานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  

ส่วนชั้นที่ ๔ ชั้น ๕ และชั้น ๗ (ครึ่งหนึ่ง) เป็น 

สาขาวิชาสถิติ

64 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ 
(SC.06) เป็นอาคารที่คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเปิดอาคารนี้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑

 อาคารหลังนี้ออกแบบโดย รองศาสตราจารย์

สถาพร เกตกินทะ และรองศาสตราจารย์วาณี 

เกตกนิทะ มรีองศาสตราจารย์ชยาทติย์ วฒันวกิย์กจิ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค 

เป็นวศิวกรโครงสร้าง เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

สูง ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๖,๐๑๕.๑๙ ตารางเมตร 

งบประมาณก ่อสร ้าง ๒๒,๘๙๕,๐๐๐ บาท 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

สมัยนั้นได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๒๙ อาคารนี้สร ้างแล ้วเสร็จป ี  

พ.ศ. ๒๕๓๐ ชั้นหนึ่งเป็นส�านักงาน ของส�านักงาน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือ กองบริหารงาน

คณะวิทยาศาสตร์ (ในปัจจุบัน) ชั้น ๒-ชั้น ๗

มีการใช้งานของภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และภาควิชาฟิสิกส์

 เมื่ อ วันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗  

พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็น

องค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏ

วิทยมหาราช บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 

ใกล้อาคาร SC.06

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาฟิสิกส ์ และ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (บางส่วน) ได้ย้าย 

ไปยังอาคารวิทยวิภาส ดังนั้นปัจจุบันชั้นที่ ๒  

ชั้นที่ ๓ ชั้น ๖ และชั้น ๗ (ครึ่งหนึ่ง) เป็นสถานที่ 

ใช ้งานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  

ส่วนชั้นที่ ๔ ชั้น ๕ และชั้น ๗ (ครึ่งหนึ่ง) เป็น 

สาขาวิชาสถิติ

64 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์ 65มหาวิทยาลัยขอนแก่น



66 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๗ (SC.07) 
ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี และนายจารุวัฒน์  
มณพีนัธุ ์ มรีองศาสตราจารย์รังส ีนนัทสาร เป็นวศิวกรโครงสร้าง 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙,๕๓๓ 
ตารางเมตร งบประมาณก่อสร ้าง ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทศิเหนอืชัน้ที ่๑ เป็นห้องปฏบิตัิ 
การวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาชีววิทยา และมีบางส่วน 
เป ็นส�านักงานของศูนย ์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ์ และ 
ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดของ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๔ เป็นภาควิชาคณิตศาสตร์ 
และช้ันที่ ๔ มีห้องบรรยายขนาดใหญ่คือห้องพิมล กลกิจ  
ที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ ทิศใต ้
ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เป็นภาควิชา จุลชีววิทยา ชั้นที่ ๓ 
และชั้นที่ ๔ เป็นภาควิชาชีวเคมี  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ห้องปฏิบัติ
การวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาชีววิทยาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.08) ห้องปฏิบัติ
การด้าน ทิศตะวันออกได้เปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการ ภาควิชา 
จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการด้านทิศตะวันตกเป็นศูนย์วิจัย 
อนุกรมวิธานประยุกต์
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อาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.08)

พื้นฐานเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แก่นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาต่างคณะ เป็นที่ตั้ง

ของภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ทีต้ั่งส่วนหนึง่

ของภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มห้ีองปฏบิตักิาร

คอมพิวเตอร์ของคณะฯ ที่ภาควิชาต่าง ๆ สามารถ

ขอใช้ส�าหรับการสอนรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ประกอบ เมื่ออาคาร SC.02 รอการถูกรื้อถอน และ

ช่วงการก่อสร้างอาคารวิทยวิภาส ภาควิชาฟิสิกส์ 

ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร SC.08 

 เนื่องจาก อาคาร SC.08 หลังนี้มี

ห้องปฏิบัติใหญ่ที่บรรจุคนได้มาก และมีจ�านวน 

หลายห้อง อาคารนี้จึงเป็นอาคารหลักหลังหนึ่ง

ที่สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีกิจกรรมภาย 

ในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การอบรมโอลิมปิกวิชาการ 

การอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิก การจัดการแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติท่ีศูนย์ขอนแก่นเป็น 

เจ ้าภาพ การสอนปฏิบัติการโครงการ วมว.  

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก การสอนปฏิบัติการ

แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ทางโรงเรียนติดต ่อ 

ผ่านภาควิชา และต่อมาเพื่อความเป็นเอกภาพ 

จึงได้ด�าเนินการผ่านคณะฯ เป็นต้น รวมทั้งมี

ห้องเครื่องมือกลางของคณะฯ เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกในการท�าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 

โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นโถงเป็นท่ีต้ัง 

ของชุมนุมต่าง ๆ ของนักศึกษา สถานที่ประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดงานแสดงความยินดี

แก่บัณฑิตของคณะฯ และงานอื่น ๆ เป็นต้น

 เป็นอาคารที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ      

พระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคาร 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

 อ า ค า ร ห ลั ง นี้ อ อ ก แ บ บ โ ด ย  

รองศาสตราจารย์ธติ ิ  เฮงรศัม ี  มรีองศาสตราจารย์รังษี 

นันทสาร เป ็นวิศวกรโครงสร ้าง เป ็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วย ๓ ส่วน คือส่วน

ตรงกลางมี ๘ ชั้น และส่วนด้านขวาและด้านซ้าย

สูง ๔ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน (basement) ๑ ชั้น พื้นที่

ใช้สอย ๒๗,๔๙๕ ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 

๓๐๘,๓๗๐,๐๐๐ บาท พลต�ารวจเอกเภา สารสิน 

นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น  ในขณะนัน้ได้เป็น

ประธานวางศิลาฤกษ์ สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลา 

ในการก่อสร้างนานที่สุดถึง ๑๐ ปี

 มี เรื่องสมควรบันทึกไว ้ เรื่องหนึ่งคือ 

ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารเรียน

และปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้นมีเส้นทางเสด็จพระด�าเนินตาม

ถนนคนเดินจากพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏ

วทิยมหาราช ไปยงัด้านหน้าของอาคารหลงันี ้ท�าให้

ถนนเส้นนี้ถูกเปิดเพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจร 

ได้อีกครั้ง หลังจากที่ถนนเส้นนี้ได้ถูกปิดไปเมื่อมี

การสร้างอาคารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา (ปัจจุบัน

คือ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม) อาคาร SC.08 

มีห้องบรรยายใหญ่หลายห้อง ห้องปฏิบัติการวิชา
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อาคารวิทยวิภาส เป็นอาคารที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า 

“วิทยวิภาส” หมายถึง “อาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้” และพระราชทานพระราชานุญาต 

ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ 

พระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเสด็จพระราชด�าเนิน 

มาทรงเปิด “อาคารวิทยวิภาส” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

 “อาคารวิทยวิภาส” เป็นอาคาร

สร้างทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ ๐๒ (SC.02) หรือ 

ตึกฟิสิกส์ที่ช�ารุด และเป็นอาคารหลังแรกของ 

คณะวิทยาศาสตร์ ท่ีมีงบประมาณก่อสร้างมา

จากสองส่วนคือ งบประมาณแผ่นดินจ�านวน 

๒๔๗,๘๓๐,๕๐๐ บาท และเงินรายได้จ�านวน 

๒๔๗,๘๓๐,๕๐๐ บาท ประกอบด้วยรายได้ส่วน

กลางมหาวิทยาลัยสมทบ จ�านวน ๒๔,๗๘๓,๐๕๐ 

บาท และรายได้ส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 

๒๒๓,๐๔๗,๔๕๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจ�านวน 

๔๙๕,๖๖๑,๐๐๐ บาท คณะผู้ออกแบบประกอบ

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทอรรถ ชมาฤกษ์ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองค�าสมุทร และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชติ ภู่ประเสริฐ มีลักษณะ

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น พื้นที่ 

๓๐,๘๐๘.๐๕ ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้งานท้ังส้ิน 

๒๔,๕๖๓ ตารางเมตร อาคารแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ อาคารส่วนห้องบรรยายรวม ส่วนที่ ๒ 

อาคารด้านหน้า ๕ ช้ัน ส่วนท่ี ๓ อาคารด้านหลงั ๔ ชัน้ 

อาคารได้รับการออกแบบมีลักษณะสร้างสรรค์

ให้ “สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้” 

ของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เปรียบ

เสมือนอาคารเป็นดั่งครูคนหนึ่ง โดยออกแบบให้

สามารถน�าเอาพลังงานธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ 

กระแสลม ความร้อน ความชื้น มาใช้ในอาคาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อ 

การจัดการด้านระบบอาคาร เพื่อให้สามารใช้

พลงังานในอาคารได้อย่างประหยัดและมปีระสทิธิภาพ 

รวมทั้งออกแบบเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ

พื้นที่อาคารและบ�ารุงรักษาได้ง ่ายเอื้อต่อการ

รองรับกิจกรรมที่หลากหลายได้ สร้างแล้วเสร็จ

และเริ่มใช้ในการเรียนการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

การใช้พื้นที่อาคารแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ พื้นที ่

ส่วนแรกเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของคณะ มีห้องหลัก 

คือ ห้องประชุม วิทยวิภาส ๑ บรรจุได้ ๔๐๐  

ที่นั่ง ห้องประชุม วิทยวิภาส ๒ ประดิษฐาน 

พระแก้วมรกตจ�าลอง ห้องนี้บรรจุได้ ๕๐ ที่นั่ง  

ใช ้ เป ็นห ้องประชุม คณะกรรมการประจ� า 

คณะวิทยาศาสตร์ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๑๐๐ 

ที่นั่ง จ�านวน ๕ ห้อง ห้องบรรยายขนาด ความจุ 

๖๐ ที่นั่งจ�านวน ๑ ห้อง พื้นที่ส ่วนที่ ๒ เป็น

สาขาวิชาฟิสิกส์ และพื้นที่ส่วนที่ ๓ เป็นสาขา 

วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยในพื้นที่ส่วนสอง 

สาขาวิชานี้ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องประชุม 

ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย สารบรรณ สาขาวิชา  

ห ้องปฏิบัติงานของคณาจารย ์ และบุคลากร 

นอกจากนี้ยังมีโถงอเนกประสงค์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก

ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานครบรอบวัน

สถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ สถานทีป่ระกวด  โครงงาน 

วิทยาศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น

71มหาวิทยาลัยขอนแก่น



72 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



72 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

อาคารวิทยวิภา
ส
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ทางเดินมีหลังคาเช่ือมระหว่างอาคารเรียน
นักศึกษาเปียกปอน คณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อสร้าง

ทางเดินมีหลังคาเพื่อเชื่อมระหว่างอาคาร สายแรก 

จากบริเวณใกล้ส�านักวิทยบริการไปยังอาคาร  

SC.04 ภาควิชาเคมี และเชื่อมต่อไปยังอาคาร  

SC.07 บริเวณภาควิชาจุลชีววิทยา และสายที่ ๒  

จากบริเวณใกล้อาคาร SC.05 เชื่อมไปยังอาคาร 

SC.06 นับว่าเป็นทางเดินมีหลังคารุ ่นแรกของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นทีม่ไิด้ถกูสร้างพร้อมตวัอาคาร 

ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร 

และผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวอย่างมาก

 นอกเหนือจากอาคารท่ีได้กล่าวถึงแล้ว 

สมควรที่จะกล่าวถึงทางเดินมีหลังคา ซึ่งเดิมมีเพียง 

ทางเดินที่ถูกออกแบบมาพร้อมตัวอาคาร เช่น  

ทางเดนิโค้งส่วนของอาคาร SC.01 และทางเดนิจาก

อาคาร SC.03 ไปยงัอาคาร SC.02 เท่านัน้ เนือ่งจาก

คณะวทิยาศาสตร์ได้บรกิารวชิาพืน้ฐานแก่นกัศกึษา

คณะต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีนักศึกษา

เดินทางมาเรียนท่ีอาคารของคณะวิทยาศาสตร์เป็น

จ�านวนมาก ในฤดูฝนเมื่อฝนตก การเดินทางจาก

อาคารหลังหนึ่งไปยังอาคารอีกหลังหน่ึงมักท�าให้

ทางเดินมีหลังคาคลุม สายที่ ๑

ทางเดินมีหลังคาคลุม สายที่ ๒
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นักศึกษาเปียกปอน คณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อสร้าง

ทางเดินมีหลังคาเพื่อเชื่อมระหว่างอาคาร สายแรก 

จากบริเวณใกล้ส�านักวิทยบริการไปยังอาคาร  

SC.04 ภาควิชาเคมี และเช่ือมต่อไปยังอาคาร  

SC.07 บริเวณภาควิชาจุลชีววิทยา และสายที่ ๒  

จากบริเวณใกล้อาคาร SC.05 เช่ือมไปยังอาคาร 

SC.06 นับว่าเป็นทางเดินมีหลังคารุ ่นแรกของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นทีม่ไิด้ถกูสร้างพร้อมตวัอาคาร 

ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร 

และผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวอย่างมาก

 นอกเหนือจากอาคารที่ได้กล่าวถึงแล้ว 

สมควรที่จะกล่าวถึงทางเดินมีหลังคา ซึ่งเดิมมีเพียง 

ทางเดินที่ถูกออกแบบมาพร้อมตัวอาคาร เช่น  

ทางเดินโค้งส่วนของอาคาร SC.01 และทางเดินจาก

อาคาร SC.03 ไปยงัอาคาร SC.02 เท่านัน้ เนือ่งจาก

คณะวทิยาศาสตร์ได้บรกิารวชิาพืน้ฐานแก่นกัศกึษา

คณะต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีนักศึกษา

เดินทางมาเรียนที่อาคารของคณะวิทยาศาสตร์เป็น

จ�านวนมาก ในฤดูฝนเมื่อฝนตก การเดินทางจาก

อาคารหลังหนึ่งไปยังอาคารอีกหลังหนึ่งมักท�าให้

ทางเดินมีหลังคาคลุม สายที่ ๑

ทางเดินมีหลังคาคลุม สายที่ ๒
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  ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะวิทยาศาสตร์ มีส�านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลในส่วนของส�านักงาน ต่อมาในปี ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มี

การสร้างแบบฟอร์มมาใช้ในการปฏบิตังิานด้านการคลังและพัสดุ ให้กบัทุกคณะ/หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทาง

เดียวกัน และเป็นการอ�านวยความสะดวกซึ่งให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่น แบบฟอร์ม 

ขออนมัุตเิดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (มข.กง.๑๖ สชีมพ)ู แบบฟอร์มรายงานขอซือ้พสัด ุ(มข.กง.๐๑ 

สีเหลือง) แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ (มข.กง.๐๔ สีขาว) แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างซ่อม (มข.กง.

๑๑ สีเขียว) แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมา (มข.กง.๑๒ สีเขียว) แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อม/ 

จ้างเหมา (มข.กง.๑๕ สีขาว) และแบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และหลักฐานการ 

จ่ายเงนิค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (สฟ้ีา) ซึง่ยงัมกีารใช้แบบฟอร์มเหล่านีเ้รือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาระบบด้านงบประมาณพัสดุ  

KKUFIMS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) ซ่ึงประกอบด้วย 

ด้านงานแผนยทุธศาสตร์ ด้านการคลงัและพสัด ุทีม่กีารใช้ระบบนีท้�าให้ระบบมคีวามเชือ่มโยงระหว่างคณะ/

หน่วยงานกบัมหาวทิยาลยั เป็นระบบข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง สามารถสบืค้นได้อย่างเป็นระบบสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งระบบ  KKUFIMS  ยังมีการใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้มรีะบบบรหิารจดัการด้านการรบั ส่งเอกสาร ซ่ึงมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบันทึกข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารทางราชการระหว่างคณะ/หน่วยงาน 

ต่าง ๆ และในปี ๒๕๕๘ ได้เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจากระบบส่งเอกสารด้วยระบบส่งแบบกระดาษ  

เป็นการส่งเอกสารแบบระบบ DMS KKU (Document Management System Khon Kaen University) 

ซึ่งพัฒนาโดยกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบนี้สามารถใช้ได้ทุกคณะ/หน่วยงาน เป็นระบบ 

ที่อ�านวยความสะดวกและประหยัดกระดาษในการส่งเอกสาร ซึ่งระบบเหล่านี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้ 

และถือปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด มาจนถึงปัจจุบัน

  คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

นอกเหนือจากที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะฯ ได้เร่ิมติดตั้ง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (LAN) ในทุกอาคารขณะนั้น  

(SC.01-SC.07) โดยใช้จุดเชื่อมต่อที่ห้อง Server ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓ อาคาร SC.06) 

ก่อนเปล่ียนมาสร้างห้อง Server ของคณะฯ ที่ชั้น ๒ อาคารส�านักงานคณบดี (อาคาร SC.06) เมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ มีความเป็นเอกภาพ  

ในปี ๒๕๕๒ ได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) บริเวณอาคารเรียน และ 

ปฏิบัติการ (SC.08) และต่อมาได้ขยายการติดต้ังจนปัจจุบันครบทุกอาคารจ�านวนจุดติดต้ังทั้งหมด 

๔๔๙ จุด มีการขยายแบนด์วิช จากความเร็วสูงสุดที่ ๑ Gbps เป็น ๑๐ Gbps เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ กับ
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ของคณะวิทยาศาสตร์เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มติดตั้งกล้องวงจรปิดท่ีอาคาร SC.06 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และติดต้ังเพ่ิมเติมใน 

อาคารอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ มา ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดความละเอียดสูง ๑๔๑ จุด ครบทุกอาคาร

หลั งจาก คณะวิทยาศาสตร ์มี ระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว ได้น�าไปใช้ในการบริหาร

งานภายในของคณะฯ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ 

มอบหมายให้ผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร.วฒันา   พฒันากลู 

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาพัฒนาระบบ Nucleus 

ส�าหรบัการกรอกภาระงานของอาจารย์เพือ่รายงาน

และใช้ติดตามผลงานทางวิชาการส�าหรับอาจารย์ 

(เช่น แบบ บก ๐๑, บก ๐๒ และบก ๐๓) ซึ่งคณะฯ 

ได้น�าไปใช้ในงานประกนัคณุภาพการศกึษาและงาน

บริหารและธุรการภายในคณะฯ ระบบ Nucleus  

ได้ใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถงึปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อน

เปลี่ยนไปใช้ระบบ SCI-Office ที่คณะฯ พัฒนาขึ้น 

ในปี ๒๕๕๔ ซึง่ได้ใช้มาจนถงึปัจจบุนั  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นี้งานบริหารและธุรการได้ใช้วิธีจัดเก็บเอกสาร 

ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์มากขึ้น โดยใช ้ 

เครื่องสแกน (Scanner) ควบคู่ไปกับการเก็บใน 

รูปแบบกระดาษ มีการแจ ้ ง เ วี ยนข ่ าวสาร

ไปถึงบุคลากรภายในคณะฯ การส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นกลุ่มในชื่อ “SCKKU” และ 

มีการแนบไฟล ์ เอกสารมากขึ้ น  โดยผู ้ ช ่ วย

ศาสตราจารย ์  ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และดูแลกลุ่มภาระงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้นเป็นผู้ให้

ค�าปรึกษาแนะน�า ในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้ติดตั้ง

เครื่องสแกนลายน้ิวมือลงเวลาปฏิบัติงานส�าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอยู ่ในอาคาร 

SC.06 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ติดตั้งเครื่องสแกน

ลายน้ิวมือในอีกหลายอาคาร โดยทุกเครื่องท�างาน

ในระบบเดียวกันมีการจัดเก็บ และประมวลผลเป็น

ข้อมูลเดียว ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

สแกนลายนิ้วมือจากเครื่องใดก็ได ้ตามสะดวก 

ขอกลับไปที่ระบบ SCI-Office ซึ่งเป ็นระบบ

ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับเชื่อมโยงระหว่าง

ข้อมูล และสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานใน

ส�านักงานคณบดี และภาควิชาต่าง ๆ เป็นระบบที่

กว้างขวาง นอกเหนือจากการกรอกภาระงาน และ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และภาระงานของ

สายสนับสนุน การประเมินตนเอง และการประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชาแล้ว ระบบ SCI-Office ยังใช้ใน

การบริหาร และธุรการของคณะฯ เช่น มีระบบการ

อนุมัติวัสดุหมุนเวียน ระบบการจองห้องประชุม 

ระบบการจองห้องเรียน ระบบการจองยานพาหนะ 

ระบบการลา ค�าสั่ง/หนังสือเวียน (E-Document) 

เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 

ขอความร่วมมอืให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  ลดการใช้

กระดาษ ในปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้น�า

ระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น (E-Meeting KKU) มาใช้เป็นครัง้แรกใน

คราวประชุมหวัหน้าหน่วย หวัหน้างาน ส�านักงาน

คณบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการใช้ส�าหรับการประชุมเรื่อย

มาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าระบบ SCI-Office และ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้น�าในงาน

บริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานวิจัย และ

บริการวิชาการ รวมทั้งงานบริการการศึกษา และ

พัฒนานักศึกษา ของคณะฯ ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

ข้างต้นนี ้ท�าให้คณะวทิยาศาสตร์สามารถเกบ็ข้อมลู

ได้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน�าข้อมลูมาบรหิาร

งานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และลดการใช้กระดาษ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ของคณะวิทยาศาสตร์เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เร่ิมติดต้ังกล้องวงจรปิดท่ีอาคาร SC.06 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และติดตั้งเพิ่มเติมใน 

อาคารอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ มา ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดความละเอียดสูง ๑๔๑ จุด ครบทุกอาคาร

หลั งจาก คณะวิทยาศาสตร ์มี ระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว ได้น�าไปใช้ในการบริหาร

งานภายในของคณะฯ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ 

มอบหมายให้ผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร.วฒันา   พฒันากลู 

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาพัฒนาระบบ Nucleus 

ส�าหรบัการกรอกภาระงานของอาจารย์เพือ่รายงาน

และใช้ติดตามผลงานทางวิชาการส�าหรับอาจารย์ 

(เช่น แบบ บก ๐๑, บก ๐๒ และบก ๐๓) ซึ่งคณะฯ 

ได้น�าไปใช้ในงานประกนัคณุภาพการศกึษาและงาน

บริหารและธุรการภายในคณะฯ ระบบ Nucleus  

ได้ใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถงึปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อน

เปลี่ยนไปใช้ระบบ SCI-Office ที่คณะฯ พัฒนาขึ้น 

ในปี ๒๕๕๔ ซ่ึงได้ใช้มาจนถึงปัจจุบนั  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นี้งานบริหารและธุรการได้ใช้วิธีจัดเก็บเอกสาร 

ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์มากขึ้น โดยใช ้ 

เครื่องสแกน (Scanner) ควบคู่ไปกับการเก็บใน 

รูปแบบกระดาษ มีการแจ ้ ง เ วี ยนข ่ าวสาร

ไปถึงบุคลากรภายในคณะฯ การส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นกลุ่มในชื่อ “SCKKU” และ 

มีการแนบไฟล ์ เอกสารมากขึ้ น  โดยผู ้ ช ่ วย

ศาสตราจารย ์  ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และดูแลกลุ่มภาระงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้นเป็นผู้ให้

ค�าปรึกษาแนะน�า ในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้ติดตั้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติงานส�าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอยู ่ในอาคาร 

SC.06 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ติดตั้งเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือในอีกหลายอาคาร โดยทุกเครื่องท�างาน

ในระบบเดียวกันมีการจัดเก็บ และประมวลผลเป็น

ข้อมูลเดียว ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

สแกนลายนิ้วมือจากเครื่องใดก็ได ้ตามสะดวก 

ขอกลับไปที่ระบบ SCI-Office ซึ่งเป ็นระบบ

ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับเชื่อมโยงระหว่าง

ข้อมูล และสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานใน

ส�านักงานคณบดี และภาควิชาต่าง ๆ เป็นระบบที่

กว้างขวาง นอกเหนือจากการกรอกภาระงาน และ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และภาระงานของ

สายสนับสนุน การประเมินตนเอง และการประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชาแล้ว ระบบ SCI-Office ยังใช้ใน

การบริหาร และธุรการของคณะฯ เช่น มีระบบการ

อนุมัติวัสดุหมุนเวียน ระบบการจองห้องประชุม 

ระบบการจองห้องเรียน ระบบการจองยานพาหนะ 

ระบบการลา ค�าสั่ง/หนังสือเวียน (E-Document) 

เป็นต้น นอกจากน้ีเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 

ขอความร่วมมอืให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  ลดการใช้

กระดาษ ในปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้น�า

ระบบการประชมุอเิลก็ทรอนกิส์ของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น (E-Meeting KKU) มาใช้เป็นครัง้แรกใน

คราวประชมุหวัหน้าหน่วย หวัหน้างาน ส�านกังาน

คณบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการใช้ส�าหรับการประชุมเรื่อย

มาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าระบบ SCI-Office และ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้น�าในงาน

บริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานวิจัย และ

บริการวิชาการ รวมทั้งงานบริการการศึกษา และ

พัฒนานักศึกษา ของคณะฯ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 

ข้างต้นนี ้ท�าให้คณะวทิยาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูล

ได้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน�าข้อมลูมาบรหิาร

งานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และลดการใช้กระดาษ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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  การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบ และกลไก 

ในการควบคมุคณุภาพ (Quality Control) ตรวจสอบคณุภาพ (Quality Audit) และประเมนิคณุภาพ (Quality 

Assessment) การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ เป็นไปตามมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบ 

และกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลัพธข์องการจดัการศกึษา ประกอบดว้ย “การประกนัคณุภาพภายใน ” 

และ “การประกันคุณภาพภายนอก”

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) ได้มีประกาศเรื่อง นโยบาย

และแนวปฎิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส�าคัญ ๓ ประการคือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 

(Academic Freedom) ความมีอิสระในการด�าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และ 

ความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ 

ที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  

  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าหนดให้สถานศกึษาทกุแห่งต้องจดัให้มรีะบบการประกนัคณุภาพภายใน รวมถงึให้มสี�านกังาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา และ 

ระดับหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกก�ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 

ระดบัหน่วยงาน โดยทกุหน่วยงานระดบัอดุมศกึษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในปีเดียวกันคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ

ปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิเพือ่ให้การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเป็นไป

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา

  การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถแบ่งได้ 

เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

๑) ช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  หลังจากทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง นโยบายและแนวปฎิบัติในการ

ประกันคุณภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้เตรยีมตวัเพือ่ควบคุม 

คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย สุ่มเล็ก ท่านคณบดีในขณะนั้น 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ได้มอบหมายให้งานนโยบาย  และแผนจดัท�าคูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และจดัสมัมนา 

“โครงการสัมมนาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ ห้อง SC3201 เพ่ือชี้แจงแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองแบบ QA Quality Checklist

  ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วม โครงการน�าร่องของทบวงมหาวิทยาลัย 

และรับเป็นสถานที่ฝึกผู้ตรวจสอบคุณภาพของทบวงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๖ ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ 

ขอรับการตรวจประเมินแบบ QA Quality Assessment ด้วยเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

  เริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ โดยมีการตรวจเยี่ยมภาควิชาระหว่าง

วันที่ ๑๕–๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ และคณะฯ ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ Internal Quality Audit: IQA) ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน 

๒๕๔๓  จากนัน้ได้รบัการประเมนิผลจากสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ระหว่างวนัที ่๒๕-๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๓  

และท้ายสุดได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากทบวงมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

  ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ คณะฯ ได้มีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีการตรวจประเมิน

คุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในคณะ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๔๔ (๓๐ ตุลาคม–๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)  

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ (๑๖–๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖) และปีการศึกษา ๒๕๔๖ (๒๖–๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗)  

นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานอื่น ๆ 

นอกคณะ ได้แก่ จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น (๑๘–๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) และจากส�านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (๘ มกราคม ๒๕๔๖) 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้

เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียง

สมรรถนะ (Benchmarking)” ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๔๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะฯ เห็นความส�าคัญของระบบประกันคุณภาพ จึงได้มีการ

จัดสัมมนา “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๔๗  

ณ ห้องยูนิตซี อาคาร SC.05 คณะวิทยาศาสตร์ และที่อินเตอร์รีสอร์ท อ�าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

น�าไปสู ่การจัดท�าคู ่มือระบบประกันคุณภาพของส�านักงานคณบดีข้ึนในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๗  

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ การตรวจประเมินแบบรับการตรวจสอบจากภายนอก 

(External Audit) ครั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๔๘ ผลประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  

๔.๕๙ หรืออยู่ในระดับดีมาก 
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ได้มอบหมายให้งานนโยบาย  และแผนจดัท�าคูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และจดัสมัมนา 

“โครงการสัมมนาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ ห้อง SC3201 เพ่ือชี้แจงแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองแบบ QA Quality Checklist

  ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วม โครงการน�าร่องของทบวงมหาวิทยาลัย 

และรับเป็นสถานที่ฝึกผู้ตรวจสอบคุณภาพของทบวงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๖ ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ 

ขอรับการตรวจประเมินแบบ QA Quality Assessment ด้วยเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

  เริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ โดยมีการตรวจเยี่ยมภาควิชาระหว่าง

วันที่ ๑๕–๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓ และคณะฯ ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ Internal Quality Audit: IQA) ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน 

๒๕๔๓  จากนัน้ได้รับการประเมนิผลจากสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ระหว่างวนัที ่๒๕-๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๓  

และท้ายสุดได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากทบวงมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ คณะฯ ได้มีระบบการประกันคุณภาพที่มีการตรวจประเมิน

คุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในคณะ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๔๔ (๓๐ ตุลาคม–๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)  

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ (๑๖–๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖) และปีการศึกษา ๒๕๔๖ (๒๖–๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗)  

นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานอื่น ๆ 

นอกคณะ ได้แก่ จากมหาวทิยาลัยขอนแก่น (๑๘–๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) และจากส�านกังานรบัรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (๘ มกราคม ๒๕๔๖) 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้

เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียง

สมรรถนะ (Benchmarking)” ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๔๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะฯ เห็นความส�าคัญของระบบประกันคุณภาพ จึงได้มีการ

จัดสัมมนา “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๔๗  

ณ ห้องยูนิตซี อาคาร SC.05 คณะวิทยาศาสตร์ และที่อินเตอร์รีสอร์ท อ�าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

น�าไปสู่การจัดท�าคู ่มือระบบประกันคุณภาพของส�านักงานคณบดีขึ้นในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๗  

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ การตรวจประเมินแบบรับการตรวจสอบจากภายนอก 

(External Audit) ครั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๔๘ ผลประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  

๔.๕๙ หรืออยู่ในระดับดีมาก 
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๒) ช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ถึงปัจจุบัน แบ่งอธิบายได้เป็น ๓ ช่วงหรือ ๓ รอบ ดังนี้

 รอบ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒) 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยเริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ที่พัฒนาโดยส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาในแต่ละสถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้น�าเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดมาใช้ในการ

ประเมินผลการด�าเนินงาน ซึ่งมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ระหว่าง

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๓ ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดต่าง ๆ  ส�าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ตวัชีว้ดัครอบคลมุ  และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกบัการประเมนิวสัิยทัศน์ของคณะฯ 

ตวัชีว้ดัของ สกอ. สมศ. PMQA ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการจดัอนัดบั

มหาวิทยาลัยโลก (Times Higher Education World University Rankings: THE) รวมทั้งแผนปฏิบัติ 

ราชการมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นีค้ณะวทิยาศาสตร์ได้เริม่จดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา/เลขานุการคณะ (ชื่อต�าแหน่งในขณะนั้น) เพื่อเป็นกลไกในการก�ากับ 

ติดตามตัวชี้วัด และขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามภารกิจของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 รอบ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๖)

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ 

และความมีอิสระในการด�าเนินการของสถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยกระบวนการท�างานที่เร่ิมต้น

จากการวางแผน การด�าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ในปีการศึกษา 

๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลือกเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่

เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และ

ได้รับการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์นี้ โดยในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะฯ ได้รับการตรวจการประเมิน

คุณภาพภายในควบคู่ไปด้วย  ต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท�าระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยบันทึกและรายงานผลการ

ด�าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยคณะวทิยาศาสตร์ได้มกีารส่งข้อมูล 

พื้นฐาน (Common Data Set) เข้าระบบดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้ “ข้อตกลงการปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ” เป็นข้อตกลง

ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี เพื่อก�ากับ ติดตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร ์

ได้น�าข้อตกลงเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายลงสู ่ระดับปฎิบัติการ โดยให้มีการลงนาม 

ข้อตกลงระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา (ต�าแหน่งในขณะนั้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๘ 

เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดแต่ละตัวให้บรรลุเป้าหมาย

79มหาวิทยาลัยขอนแก่น



 รอบ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑)

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับคณะด้วยเกณฑ์ IQA เป็นครั้งสุดท้าย ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๔๘ อยู่ในระดับดีมาก หลังจาก

นั้นส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

ได้ก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ 

ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ๔ ด้านของสถาบัน

อุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม ดงัน้ันจงึเริม่มกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรเป็นครัง้แรกในปีการศกึษา 

๒๕๕๗ โดยน�าเกณฑ์ IQA มาปรับใช้ ทั้งนี้ทุกหลักสูตรต้องกรอกข้อมูลผลการด�าเนินงานในระบบ CHE QA 

Online ด้วย  ผลการตรวจประเมนิคณุภาพ ปรากฏว่าหลักสูตรของคณะวทิยาศาสตร์ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์ 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรเท่ากับ ๒.๕๓

  ต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท�า “โครงการน�าเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน (EdPEx 200)” ขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุดมศึกษาหรือคณะวิชาท่ีมีความพร้อมและมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด เริ่มรับสมัครครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  

เป็นต้นมา ส�าหรับ EdPEx 200 หมายถึง การได้คะแนนประเมินของเกณฑ์ EdPEx ไม่น้อยกว่า ๒๐๐  

จากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็นล�าดับขั้น ดังนี้  

การพิจารณาคัดกรอง (Screening) การพิจารณารายงาน SAR การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการพิจารณา

ตัดสินผลการคัดเลือก หากหน่วยงานที่ยื่นสามารถผ่านการประเมินดังกล่าวทุกล�าดับขั้น หน่วยงานนั้น 

จะได้รับการประกาศผล ซึ่งหน่วยงานนั้นจะต้องจัดท�าแผนพัฒนาปรับปรุง และยื่นประเมินสู่ระดับ EdPEx 

300 ภายใน ๔ ปีหรือเมื่อมีความพร้อม แต่หากหน่วยงานที่ยื่นไม่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง หรือไม่ผ่าน 

ขั้นการพิจารณารายงาน SAR ให้หน่วยงานนั้นด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่หน่วยงานนั้นเลือกใช้  

หากหน่วยงานที่ยื่นสามารถผ่านแต่ละล�าดับขั้นไปได้จนถึงรอบพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกแล้วแต่ได้ผล 

ไม่ผ่าน ให้หน่วยงานนั้นด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่หน่วยงานนั้นเลือกใช้ แต่เมื่อสมัครครั้งใหม่

หน่วยงานนั้นจะได้สิทธิในการยกเว้นขั้นการพิจารณาคัดกรอง ส�าหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ได้เริ่มยื่นสมัคร EdPEx 200 ตั้งแต่รุ่นที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘) เป็นต้นมา 

การสมัครรุ่นที่ ๔ ไม่ผ่านขั้นการพิจารณาคัดกรอง (screening) รุ่นที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ผ่านตามล�าดับ

ได้ถึงขั้นสกอ. ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม แต่ในรอบพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก ได้ผลไม่ผ่าน EdPEx 200 

รุ่นที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) สกอ. มีการปรับวิธีพิจารณาคัดกรอง คณะฯ จึงต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าคัดกรอง  

ผลไม่ผ่านขั้นการพิจารณาคัดกรอง ส�าหรับรุ่นท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ผ่านข้ันการพิจารณาคัดกรองแล้ว 

ก�าลงัรอพจิารณาเข้ารบัการตรวจประเมนิ  EdPEx 200  จากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพองค์กรด้วยเกณฑ์  

EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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 รอบ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑)

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับคณะด้วยเกณฑ์ IQA เป็นครั้งสุดท้าย ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๔๘ อยู่ในระดับดีมาก หลังจาก

นั้นส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

ได้ก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ 

ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ๔ ด้านของสถาบัน

อุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม ดงันัน้จงึเริม่มกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรเป็นครัง้แรกในปีการศกึษา 

๒๕๕๗ โดยน�าเกณฑ์ IQA มาปรับใช้ ทั้งนี้ทุกหลักสูตรต้องกรอกข้อมูลผลการด�าเนินงานในระบบ CHE QA 

Online ด้วย  ผลการตรวจประเมนิคณุภาพ ปรากฏว่าหลักสูตรของคณะวทิยาศาสตร์ทกุหลกัสตูรผ่านเกณฑ์ 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรเท่ากับ ๒.๕๓

  ต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท�า “โครงการน�าเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน (EdPEx 200)” ขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนอุดมศึกษาหรือคณะวิชาท่ีมีความพร้อมและมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด เริ่มรับสมัครครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  

เป็นต้นมา ส�าหรับ EdPEx 200 หมายถึง การได้คะแนนประเมินของเกณฑ์ EdPEx ไม่น้อยกว่า ๒๐๐  

จากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็นล�าดับขั้น ดังนี้  

การพิจารณาคัดกรอง (Screening) การพิจารณารายงาน SAR การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการพิจารณา

ตัดสินผลการคัดเลือก หากหน่วยงานที่ยื่นสามารถผ่านการประเมินดังกล่าวทุกล�าดับขั้น หน่วยงานนั้น 

จะได้รับการประกาศผล ซึ่งหน่วยงานนั้นจะต้องจัดท�าแผนพัฒนาปรับปรุง และยื่นประเมินสู่ระดับ EdPEx 

300 ภายใน ๔ ปีหรือเมื่อมีความพร้อม แต่หากหน่วยงานที่ยื่นไม่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง หรือไม่ผ่าน 

ขั้นการพิจารณารายงาน SAR ให้หน่วยงานนั้นด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่หน่วยงานนั้นเลือกใช้  

หากหน่วยงานที่ยื่นสามารถผ่านแต่ละล�าดับขั้นไปได้จนถึงรอบพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกแล้วแต่ได้ผล 

ไม่ผ่าน ให้หน่วยงานนั้นด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่หน่วยงานนั้นเลือกใช้ แต่เมื่อสมัครครั้งใหม่

หน่วยงานนั้นจะได้สิทธิในการยกเว้นขั้นการพิจารณาคัดกรอง ส�าหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ได้เริ่มยื่นสมัคร EdPEx 200 ตั้งแต่รุ่นที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘) เป็นต้นมา 

การสมัครรุ่นที่ ๔ ไม่ผ่านขั้นการพิจารณาคัดกรอง (screening) รุ่นที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ผ่านตามล�าดับ

ได้ถึงขั้นสกอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แต่ในรอบพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก ได้ผลไม่ผ่าน EdPEx 200 

รุ่นที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) สกอ. มีการปรับวิธีพิจารณาคัดกรอง คณะฯ จึงต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าคัดกรอง  

ผลไม่ผ่านข้ันการพิจารณาคัดกรอง ส�าหรับรุ่นท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ผ่านขั้นการพิจารณาคัดกรองแล้ว 

ก�าลงัรอพจิารณาเข้ารบัการตรวจประเมนิ  EdPEx 200  จากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพองค์กรด้วยเกณฑ์  

EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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หลักสูตร

หลักสูตรและการรับนักศึกษา

  คณะวิทยาศาสตร์เริ่มต ้นจากการเปิด

หลกัสตูรปรญิญาตร ีจ�านวน ๔ หลกัสตูร และเริม่การ

สอนในปีการศึกษา ๒๕๑๖ และมีการเปิดหลักสูตร

เพิ่มขึ้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร ์

เปิดสอนทั้งหมด ๔๗ หลักสูตร ประกอบด้วย

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๔ หลักสูตร 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์  จุลชีววิทยา ชีวเคมี 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ศาสตร์ สารสนเทศสถิติ และวัสดุศาสตร์และ 

นาโนเทคโนโลยี 

  ระดับปริญญาโท ๑๙ หลักสูตร ได้แก่ 

ชีววิทยา เคมี (นานาชาติ) เคมีอินทรีย์ วิทยาศาสตร์

พอลิเมอร์ เคมีส�าหรับครู ฟิสิกส์ สถิติประยุกต์ 

จุลชีววิทยา ชีวเคมี (นานาชาติ) วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

การรับรู้ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ชีววิทยาส�าหรับครู นิติวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์

และนาโนเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(นานาชาติ)

  ระดับปริญญาเอก ๑๔ หลักสูตร ได้แก่ 

ชวีเคม ี(นานาชาต)ิ ชวีวทิยา ฟิสกิส์ เคม ี(นานาชาติ) 

เคมีอินทรีย์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี  

จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร ์

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 

การรับรู้ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)

  ส�าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี นกัศกึษา

ชั้นปีที่ ๔ สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการ

ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้วยการเลือก 

สหกิจศึกษา

  สหกิจศึกษา (Co-operation Education)  

เป ็นระบบการศึกษาที่ เน ้นการปฏิบัติการงาน 

ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มี 

การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษา

ไปปฏิบัติ งานจริ ง ในฐานะพนักงานชั่ วคราว  

ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้เปิดสหกจิศกึษาเพือ่ให้นกัศกึษาได้มปีระสบการณ์

จริงในสถานประกอบการและพัฒนาตนเอง

ก่อนจบการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นภาค

วิชาแรกที่มีสหกิจศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๘  

ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ภาควชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร ์  ภาควิชาสถิติ  ภาควิชาชีวเคมี  

ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา

เคมี และภาควิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา 

ในเวลาต่อมา กล่าวได ้ว ่าทุกภาควิชาได ้เห็น 

ความส�าคัญและสนับสนุนสหกิจศึกษา 

  นอกเหนือจากสหกิจศึกษาในประเทศ

แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมสหกิจศึกษาอาเซียน

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยนักศึกษา 

ทีส่นใจได้ไปสหกจิศกึษาในสถานประกอบการ และ

หน่วยวิจัยของสถาบันการศึกษาประเทศอาเซียน 

เช่น สาธารณรัฐอินโดนิเชีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน 

81มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนอการา 

บรูไน ดารุซาลาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ญี่ปุ ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุน 

ทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษา

ไปสหกิจศึกษาอาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปีสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เนอการา บรูไน  

ดารุซาลาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนค่าใช้จ่าย

บางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

อาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปี

พัฒนาการการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  คณะวิทยาศาสตร ์ เป ิดสอนหลักสูตร 

ทั้ งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา ด�าเนินการผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอ

กล่าวถึงเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
  คณะวิทยาศาสตร ์รับบุคคลเข ้าศึกษา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามวิธีการรับเข้าของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๖ 

จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการรับเข้า ๒ แบบคือ 

  ๒.๑  การรบัโดยการผ่านการสอบคดัเลอืก 

จากส่วนกลาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการสอบ 

คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

  ๒.๒  การรบัตรงโดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ด�าเนินการเอง มี ๒ วิธีดังนี้

  ๒.๒.๑ รบัจากการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนที่

ก�าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผู้ที่ก�าลังเรียน

ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช. ๓) 

ของโรงเรยีน/วทิยาลยัต่าง ๆ  ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

  ๒.๒.๒ รบัโดยวธิพีเิศษ  และโครงการพเิศษ

อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวิทยาลัย เช่น การรับวิธีพิเศษสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิโครงการรบันกัศกึษาชาวไทย 

ที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษ 

ด้านกีฬา การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ (สอวน.) โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม และโครงการรับนักเรียนผู้พิการ เป็นต้น

  ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๑ ใช้ระบบคดัเลอืก

เข้าอุดมศึกษากลาง (Thai University Central 

Admission System–TCAS)

การรับโดยการผ่านการสอบคัดเลือกจาก
ส่วนกลาง
  นบัแต่คณะวทิยาศาสตร์เปิดหลกัสตูรระดบั

ปริญญาตรีและรับนักศึกษาของคณะเป็นคร้ังแรก

ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๑  

ได้รบันกัศกึษาทีผ่่านการสอบคดัเลอืกจากส่วนกลาง 

(Entrance) ผู ้สมัครสามารถเลือกได้ ๖ อันดับ  

ในป ีการศึกษา ๒๕๔๒-๒๕๔๘ ส� านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ใช้ระบบคัดเลือก

เข้าอุดมศึกษากลาง (UCAS) โดยการคัดเลือกใช้

องค์ประกอบ ๒ ส่วนในการพิจารณา คือ ๑) ผลการ

สอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ เรียกรวมว่า การสอบ

วัดความรู้ ให้ค่าคะแนนร้อยละ ๙๐ และ ๒) ผลการ

เรียนตลอดหลักสูตรระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

หรอืเทยีบเท่า ให้ค่าน�า้หนกัร้อยละ ๑๐ มกีารด�าเนนิ

การสอบวัดความรู้ปีละ ๒ ครั้ง น�าคะแนนครั้งที ่

มากกว่ามาค�านวณ และจดัล�าดบัผลสอบของผูส้มคัร 

82 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนอการา 

บรูไน ดารุซาลาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ญ่ีปุ ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุน 

ทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษา

ไปสหกิจศึกษาอาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปีสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เนอการา บรูไน  

ดารุซาลาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนค่าใช้จ่าย

บางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

อาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปี

พัฒนาการการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  คณะวิทยาศาสตร ์ เป ิดสอนหลักสูตร 

ทั้ งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา ด�าเนินการผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอ

กล่าวถึงเฉพาะการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
  คณะวิทยาศาสตร ์รับบุคคลเข ้าศึกษา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามวิธีการรับเข้าของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๖ 

จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการรับเข้า ๒ แบบคือ 

  ๒.๑  การรบัโดยการผ่านการสอบคดัเลอืก 

จากส่วนกลาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการสอบ 

คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

  ๒.๒  การรับตรงโดยมหาวทิยาลัยขอนแก่น

ด�าเนินการเอง มี ๒ วิธีดังนี้

  ๒.๒.๑ รับจากการสอบคดัเลือกนกัเรียนที่

ก�าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผู้ที่ก�าลังเรียน

ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช. ๓) 

ของโรงเรียน/วิทยาลยัต่าง ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๒.๒.๒ รบัโดยวธิพีเิศษ  และโครงการพเิศษ

อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวิทยาลัย เช่น การรับวิธีพิเศษสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิโครงการรบันกัศกึษาชาวไทย 

ที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษ 

ด้านกีฬา การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ (สอวน.) โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม และโครงการรับนักเรียนผู้พิการ เป็นต้น

  ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๑ ใช้ระบบคัดเลอืก

เข้าอุดมศึกษากลาง (Thai University Central 

Admission System–TCAS)

การรับโดยการผ่านการสอบคัดเลือกจาก
ส่วนกลาง
  นบัแต่คณะวทิยาศาสตร์เปิดหลกัสตูรระดบั

ปริญญาตรีและรับนักศึกษาของคณะเป็นครั้งแรก

ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๑  

ได้รบันกัศกึษาทีผ่่านการสอบคดัเลอืกจากส่วนกลาง 

(Entrance) ผู ้สมัครสามารถเลือกได้ ๖ อันดับ  

ในป ีการศึกษา ๒๕๔๒-๒๕๔๘ ส� านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ใช้ระบบคัดเลือก

เข้าอุดมศึกษากลาง (UCAS) โดยการคัดเลือกใช้

องค์ประกอบ ๒ ส่วนในการพิจารณา คือ ๑) ผลการ

สอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ เรียกรวมว่า การสอบ

วัดความรู้ ให้ค่าคะแนนร้อยละ ๙๐ และ ๒) ผลการ

เรียนตลอดหลกัสตูรระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

หรอืเทยีบเท่า ให้ค่าน�า้หนกัร้อยละ ๑๐ มกีารด�าเนนิ

การสอบวัดความรู้ปีละ ๒ ครั้ง น�าคะแนนครั้งที ่

มากกว่ามาค�านวณ และจดัล�าดบัผลสอบของผูส้มคัร 

82 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เนอการา 

บรไูน ดารซุาลาม ประเทศมาเลเซยี และประเทศ

ญี่ปุ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนค่าใช้

จ่ายบางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

อาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปี

พัฒนาการการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี

 คณะวทิยาศาสตรเ์ปดิสอนหลกัสตูรทัง้ระดบั

ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา การรบับคุคล

เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด�าเนินการ

ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเฉพาะการ

รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 คณะวิทยาศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาใน

  ต่อมาท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาให้มีการปรับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา

ใน สถาบันการศึกษา เป็นการคัดเลือกบุคคล 

เข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ผู้สมัคร 

เลือกได้ ๔ อันดับ ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  

แบ่งได้เป็น ๒ ระยะ 

  ระยะที่ ๑ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๙-

๒๕๕๒ การพิจารณาคิดจาก ๑) ผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ GPA  

กลุ่มสาระ ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX  

ซึ่ งนักเรียนจะได ้ ใบแสดงผลการเรียน GPA  

กลุ ่มสาระ และ GPAX นี้เมื่อจบหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงช้ันท่ี ๔) ๓) ผลการสอบ

แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(Ordinary National Educational Test: O-NET) 

วัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นที่ ๔ สอบ ๕ 

กลุ่มสาระ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) และ ๔) A-NET หรือการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันสูง มีการสอบความรู้

ขั้นสูงเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ที่ประสงค ์จะเข ้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยระบบ Admission การทดสอบ A-NET 

ถูกยกเลิกไปในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

  ระยะที่ ๒ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๓-

๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ ส่วนเช่นกัน แต่เปล่ียน

จากการสอบ A-NET เป็นการทดสอบความถนัด

ทั่วไป (General Aptitude Test: GAT) และ 

ความถนัดเฉพาะด ้าน (Professional and 

Academic Aptitude Test: PAT) เรียกรวมว่า 

สอบ GAT-PAT จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง 

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  ต่อมาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ได้มมีตใิห้เปลีย่นไปเป็นระบบคดัเลอืกเข้าอดุมศกึษา

กลางหรือ TCAS (Thai university Central  

Admission System) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ เป็นต้นมา วิธีการคัดเลือกประกอบด้วย ๕ 

รอบ ประกอบด้วยรอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตา

รับตรง รอบรับตรงร่วมกัน รอบรับกลางร่วมกัน 

และรอบรับตรงอสิระ รายละเอยีดของแต่ละรอบขึน้

กับสถาบันและสาขาวิชา ส�าหรับคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้ 

  รอบที่ ๑) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในโครงการ

พัฒนาส ่ ง เส ริม ผู ้ มี ความสามารถพิ เศษทาง

วิทยาศาสตร์ (พสวท.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนโดยการก�ากบัดแูล

ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มูลนิธิส่งเสริม

โอลมิปิกวชิาการ และพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์

ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ (สอวน.) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ โครงการคุณธรรมจริยธรรมและบริการ

สังคม (เด็กดีมีที่เรียน) และโครงการรับนักเรียน 

ผู ้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาจากแฟ้มสะสม 

ผลงาน GPAX และ GPA รายวิชาที่ก�าหนด 

  รอบที่  ๒) โควตา (Quota) รับตรง

นักเรียนจากโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยเป็นผู ้จัดสอบ มีผลสอบวิชาสามัญ 

GAT-PAT และ O-NET 

  รอบที่ ๓) รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

รบันกัเรยีนจากทัว่ประเทศ โดยทปอ. เป็นศนูย์กลาง

ในการรับสมัคร มีผลการสอบวิชาสามัญ GAT-PAT 

และ O-NET 

83มหาวิทยาลัยขอนแก่น



  รอบ ๔) รับกลางร่วมกัน (Admission 2) 

รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ บริหารจัดการ 

โดย ทปอ. ผลการสอบวชิาสามญั GAT-PAT, GPAX, 

O-NET

  รอบ ๕) รบัตรงอสิระ (Direct Admission) 

รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น 

  ทั้งนี้หากผู ้สมัครได้รับคัดเลือกในรอบ 

๑ หรือ รอบ ๒ แม้ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์แล้วหาก 

เปลี่ยนใจจะไปสมัครรอบ ๓ สามารถเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าได้เพียงครั้งเดียว 

ส�าหรับรอบ ๓ หรือ รอบ ๔ หากได้รับคัดเลือกแล้ว 

ระบบกลางจะยนืยนัสทิธิใ์ห้โดยอตัโนมตัไิม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนรอบ ๕ เช่น เดียวกันกับ 

สองรอบแรกทีห่ากผูส้มคัรได้เลอืกหลายท่ี และได้รบั 

คัดเลือกหลายที่ ต้องเลือกเพียงที่เดียวเท่านั้น

การรับโดยวิธีรับตรง
  การรับบุคคลเข ้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

ของคณะวิทยาศาสตร ์เป ็นไปตามวิธีการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปีการศึกษา ๒๕๑๖ 

ถึง ปีการศึกษา ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย

การจัดสรรที่ เรียนให้แก่นักเรียนในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ จากการพิจารณาผลการเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ ง ในขณะนั้น 

ทุกโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสอบ

ระดับมัธยมศึกษาปลายด้วยข้อสอบเดียวกัน และ 

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ จึงถือว่าผลการสอบเป็น

มาตรฐานเดียวกัน ในปีการศึกษา ๒๕๑๖-๒๕๑๘ 

นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงจ�านวนร้อยละ ๑๐ 

แรกของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และในปีการศึกษา ๒๕๑๙ เพิ่มจ�านวนเป็นร้อยละ 

๒๐ แรกของจังหวัด ส่วนจะได้ศึกษาในคณะใดนั้น

ขึ้นกับการก�าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  เมื่อการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยข้อสอบรวมทั่วประเทศได้ถูกยกเลิกไปใน 

ปีการศึกษา ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกวิธี 

การเดิม และเปลี่ยนเป็นรับเข้าด้วยการจัดการสอบ

แข่งขันท่ัวไป โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๒๗ 

ให้สิทธิ์ผู้สมัครสอบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสูง

เป็นจ�านวนร้อยละ ๒๐ แรก และในปีการศึกษา 

๒๕๒๘-๒๕๓๓ ได้เปลี่ยนเป็นร้อยละ ๕๐ แรก 

ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ เป็นต้นมานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

และผู้สมัครสอบสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา

ได้ ๒ อันดับ ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๔๑ 

ได้เปลี่ยนเป็นให้เลือกได้เพียงอันดับเดียว 

  ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปล่ียนระบบการรับบุคคล 

เข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือกรวม เป็นการสอบวัดความรู ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ยกเลิกการ 

จัดสอบแข่งขนัทัว่ไป และใช้ผลคะแนนจากการสอบวดัความรูม้าเป็นเกณฑ์พจิารณาการรบัเข้าแทนระหว่าง 

ปีการศึกษา ๒๕๔๒–๒๕๔๘ ต่อมาในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๙–๒๕๖๐ ได้ปรับวิธีการคัดเลือก 

เป็นระบบ Admission และเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ วิธีรับตรงสิ้นสุดลง 

เมื่อส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ TCAS ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

เป็นต้นไป
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  รอบ ๔) รับกลางร่วมกัน (Admission 2) 

รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ บริหารจัดการ 

โดย ทปอ. ผลการสอบวชิาสามญั GAT-PAT, GPAX, 

O-NET

  รอบ ๕) รบัตรงอสิระ (Direct Admission) 

รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น 

  ท้ังน้ีหากผู ้สมัครได้รับคัดเลือกในรอบ 

๑ หรือ รอบ ๒ แม้ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์แล้วหาก 

เปลี่ยนใจจะไปสมัครรอบ ๓ สามารถเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าได้เพียงครั้งเดียว 

ส�าหรับรอบ ๓ หรือ รอบ ๔ หากได้รับคัดเลือกแล้ว 

ระบบกลางจะยนืยนัสทิธิใ์ห้โดยอตัโนมตัไิม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนรอบ ๕ เช่น เดียวกันกับ 

สองรอบแรกทีห่ากผูส้มคัรได้เลอืกหลายที ่และได้รบั 

คัดเลือกหลายที่ ต้องเลือกเพียงที่เดียวเท่านั้น

การรับโดยวิธีรับตรง
  การรับบุคคลเข ้าศึกษาโดยวิธี รับตรง

ของคณะวิทยาศาสตร ์เป ็นไปตามวิธีการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปีการศึกษา ๒๕๑๖ 

ถึง ปีการศึกษา ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย

การจัดสรรที่ เรียนให้แก่นักเรียนในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ จากการพิจารณาผลการเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ ง ในขณะนั้น 

ทุกโรงเรียนท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสอบ

ระดับมัธยมศึกษาปลายด้วยข้อสอบเดียวกัน และ 

สอบพร้อมกันท่ัวประเทศ จึงถือว่าผลการสอบเป็น

มาตรฐานเดียวกัน ในปีการศึกษา ๒๕๑๖-๒๕๑๘ 

นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงจ�านวนร้อยละ ๑๐ 

แรกของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และในปีการศึกษา ๒๕๑๙ เพิ่มจ�านวนเป็นร้อยละ 

๒๐ แรกของจังหวัด ส่วนจะได้ศึกษาในคณะใดนั้น

ขึ้นกับการก�าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  เมื่อการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้วยข้อสอบรวมท่ัวประเทศได้ถูกยกเลิกไปใน 

ปีการศึกษา ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกวิธี 

การเดิม และเปลี่ยนเป็นรับเข้าด้วยการจัดการสอบ

แข่งขันท่ัวไป โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๒๗ 

ให้สิทธิ์ผู้สมัครสอบแก่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง

เป็นจ�านวนร้อยละ ๒๐ แรก และในปีการศึกษา 

๒๕๒๘-๒๕๓๓ ได้เปลี่ยนเป็นร้อยละ ๕๐ แรก 

ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ เป็นต้นมานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

และผู้สมัครสอบสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา

ได้ ๒ อันดับ ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๔๑ 

ได้เปลี่ยนเป็นให้เลือกได้เพียงอันดับเดียว 

  ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปลี่ยนระบบการรับบุคคล 

เข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือกรวม เป็นการสอบวัดความรู ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ยกเลิกการ 

จัดสอบแข่งขนัทัว่ไป และใช้ผลคะแนนจากการสอบวดัความรูม้าเป็นเกณฑ์พจิารณาการรบัเข้าแทนระหว่าง 

ปีการศึกษา ๒๕๔๒–๒๕๔๘ ต่อมาในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๙–๒๕๖๐ ได้ปรับวิธีการคัดเลือก 

เป็นระบบ Admission และเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ วิธีรับตรงสิ้นสุดลง 

เมื่อส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ TCAS ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

เป็นต้นไป
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สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เนอการา 

บรไูน ดารซุาลาม ประเทศมาเลเซยี และประเทศ

ญี่ปุ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนค่าใช้

จ่ายบางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

อาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปี

พัฒนาการการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี

 คณะวทิยาศาสตรเ์ปดิสอนหลกัสตูรทัง้ระดบั

ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา การรบับคุคล

เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด�าเนินการ

ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเฉพาะการ

รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 คณะวิทยาศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาใน

  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๖ ถึงปีการศึกษา 

๒๕๓๔ คณะวิทยาศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาเป็น

แบบรบัรวมทัง้คณะ นกัศกึษาทกุคนเรยีนร่วมกนัใน

ชั้นปีที่ ๑ และแยกเรียนตามสาขาวิชาในชั้นปีที่ ๒  

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๕ จึงเริ่มรับบุคคลเข้า

ศึกษาโดยแยกรับตามภาควิชา ดังนั้น นักศึกษา 

ชั้นปีที่ ๑ จึงเรียนแตกต่างกันตามหลักสูตรของ 

ภาควิชาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

  คณะวิทยาศาสตร์มีจัดการเรียนการสอน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดการ

สอนแบบทวิภาค จากมติ ท่ีประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ มีมติ

เป็นเอกฉันท์ในการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน โดยมีการเริ่มภายในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ด้วยการเลือ่นการเปิดภาคเรยีนให้เป็นสากล 

ทุกมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

เปล่ียนจากการเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายนเป็น

ราวต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้าน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลังจากด�าเนินการไปได้

ระยะหนึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับการเปิดภาคการ

ศึกษาของโรงเรียนในระดับพื้นฐาน และการเปิด

รับสมัครงานของหน่วยงานทั่วไปของประเทศไทย 

รวมทั้งการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ 

  เนื่องจากมติที่ประชุมอธิการบดีแห ่ง

ประเทศไทยเป็นเพยีงแนวทาง มหาวทิยาลยัสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามที่เห็นสมควร มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นพิจารณาแล้ว ก�าหนดให้เลื่อนการเปิด

ภาคการศึกษาให้เร็วขึ้นเป็นเดือนกรกฎาคม และ

ปลายเดือนมิถุนายน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามล�าดับ เพื่อให้มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น สามารถเปิดภาคเรียนได้ในช่วงเวลาเดิม

คือ ต้นเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การจัดการเรียนส�าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ และการเปิด-ปิดภาคการศึกษา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.)

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อผลิตผู ้มี 

ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส�าหรบัศกึษา วจิยั ประดษิฐ์ คดิค้น และเผยแพร่ผลงาน

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อเดิมของหน่วยงาน) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับ 

เป็นศูนย์พสวท. ในภูมิภาคต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์พสวท. ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มีโรงเรียนแก่นนครเป็นโรงเรียนคู่ศูนย์  โครงการ พสวท. จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ของแต่ละศูนย์ฯ ปีละ ๒๒ ทุน 

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท. จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ โดยมีกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา การน�าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงาน 

การร่วมประชุมวิชาการ เป็นต้น
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  โครงการ สควค. มีจุดเริ่มต้นจากการ

ที่รัฐบาลมีมติให้ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวง

มหาวิทยาลัย (ชื่อเดิมของหน่วยงาน) และสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ร่วมกันด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการ

ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (สควค.) เริ่มด�าเนินการเมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการให้ทุนทั้งในระดับอุดมศึกษา 

และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  (เริม่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  

ยกเลกิปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมตคิณะกรรมการก�าหนด

นโยบาย) ปัจจุบันโครงการด�าเนินการได้ ๓ ระยะ 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมโครงการนี้

ตั้งแต่ต้น (ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๗) โดยใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  โครงการ สควค. ได้คดัเลอืกนกัศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์ที่ก�าลังศึกษาในชั้นปีที่ ๑-๔ 

เข้ารบัทนุ  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถงึ ปีการศกึษา ๒๕๔๗ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. การรับ

นักศึกษามี ๒ ทาง คือ ๑) รับนักเรียนโครงการ พสวท. จากโรงเรียนแก่นนคร เพื่อศึกษาต่อเนื่องในระดับ

อุดมศึกษา ๒) โครงการ พสวท. จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ โดยปีการศึกษา ๒๕๒๘-๒๕๕๗ ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย จ�านวน 

๔ รายวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 

๓ รายวิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ ๑ และวิทยาศาสตร์บูรณาการ ๒ ส่วน 

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ใช้ข้อสอบอตันยั ๒ รายวชิา ได้แก่ วทิยาศาสตร์บรูณาการ ๑ และวทิยาศาสตร์บรูณาการ ๒ 

และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักศึกษาผ่านระบบกลาง TCAS ในรอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน

  นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้รับการสนับสนุน 

ต่อเน่ืองให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 

ทัง้วทิยาศาสตร์บรสิทุธิ ์ และวทิยาศาสตร์ประยุกต์  ทีค่ณะวทิยาศาสตร์หรอืคณะอืน่ เช่น  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณะแพทย์ศาสตร์ ฯลฯ ในสถาบันเดิมหรือสถาบันอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่หลักสูตรได้รับการ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ใช้วิธีคัดเลือกจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี ๖ เข้ารับทุนในระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี ๑ 

นักศึกษาโครงการสควค. ระดับปริญญาตรี เมื่อ

ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก

คณะวิทยาศาสตร์แล้วจะได้ศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) อีก ๑ ปี 

ก่อนจะไปเป็นผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙) และ

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๐) โครงการ สควค. 

สนับสนุนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

โดย ๑) ให้ทุนผู ้ส�าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) (และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่ม 

ผูส้�าเรจ็การศกึษาวศิวกรรมบณัฑติ-วศ.บ.) เข้าศกึษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) 

ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ เป็นเวลา ๑ ปี 

เมื่อรับราชการครูเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว สามารถรับ
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  โครงการ สควค. มีจุดเริ่มต้นจากการ

ที่รัฐบาลมีมติให้ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวง

มหาวิทยาลัย (ชื่อเดิมของหน่วยงาน) และสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ร่วมกันด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการ

ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (สควค.) เริ่มด�าเนินการเมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการให้ทุนทั้งในระดับอุดมศึกษา 

และระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย  (เร่ิมปี พ.ศ. ๒๕๓๙  

ยกเลกิปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมตคิณะกรรมการก�าหนด

นโยบาย) ปัจจุบันโครงการด�าเนินการได้ ๓ ระยะ 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมโครงการนี้

ตั้งแต่ต้น (ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๗) โดยใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  โครงการ สควค. ได้คดัเลอืกนกัศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์ท่ีก�าลังศึกษาในชั้นปีท่ี ๑-๔ 

เข้ารบัทนุ  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถงึ ปีการศกึษา ๒๕๔๗ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. การรับ

นักศึกษามี ๒ ทาง คือ ๑) รับนักเรียนโครงการ พสวท. จากโรงเรียนแก่นนคร เพื่อศึกษาต่อเนื่องในระดับ

อุดมศึกษา ๒) โครงการ พสวท. จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีก�าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มี

ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐ โดยปีการศึกษา ๒๕๒๘-๒๕๕๗ ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย จ�านวน 

๔ รายวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 

๓ รายวิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ ๑ และวิทยาศาสตร์บูรณาการ ๒ ส่วน 

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ใช้ข้อสอบอตันยั ๒ รายวชิา ได้แก่ วทิยาศาสตร์บูรณาการ ๑ และวทิยาศาสตร์บูรณาการ ๒ 

และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับนักศึกษาผ่านระบบกลาง TCAS ในรอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน

  นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้รับการสนับสนุน 

ต่อเนื่องให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 

ทัง้วทิยาศาสตร์บรสิทุธิ ์ และวทิยาศาสตร์ประยกุต์  ทีค่ณะวทิยาศาสตร์หรอืคณะอืน่ เช่น  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณะแพทย์ศาสตร์ ฯลฯ ในสถาบันเดิมหรือสถาบันอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่หลักสูตรได้รับการ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ใช้วิธีคัดเลือกจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี ๖ เข้ารับทุนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ 

นักศึกษาโครงการสควค. ระดับปริญญาตรี เมื่อ

ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก

คณะวิทยาศาสตร์แล้วจะได้ศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) อีก ๑ ปี 

ก่อนจะไปเป็นผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙) และ

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๐) โครงการ สควค. 

สนับสนุนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

โดย ๑) ให้ทุนผู ้ส�าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) (และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่ม 

ผูส้�าเรจ็การศกึษาวศิวกรรมบัณฑิต-วศ.บ.) เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) 

ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ เป็นเวลา ๑ ปี 

เมื่อรับราชการครูเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว สามารถรับ
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สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เนอการา 

บรไูน ดารซุาลาม ประเทศมาเลเซยี และประเทศ

ญี่ปุ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนค่าใช้

จ่ายบางส่วนแก่นักศึกษา มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษา

อาเซียนเพิ่มขึ้นทุกปี

พัฒนาการการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี

 คณะวทิยาศาสตรเ์ปดิสอนหลกัสตูรทัง้ระดบั

ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา การรบับคุคล

เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด�าเนินการ

ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเฉพาะการ

รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 คณะวิทยาศาสตร์รับบุคคลเข้าศึกษาใน

ทุนระดับปริญญาโทได้ หรือ ๒) ให้ทุนผู ้ส�าเร็จ 

การศกึษาครศุาสตรบณัฑติ หรอืศกึษาศาสตรบณัฑิต 

หรือ การศึกษาบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพครู 

ศกึษาต่อในคณะวทิยาศาสตร์ หรอืสถาบนันวตักรรม

การเรียนรู้ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก ่น จึงได ้รับนักศึกษาโครงการสควค. 

เฉพาะท่ีเป็นข้าราชการครูมาศึกษาต่อในหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส�าหรับ

ครู และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาชีววิทยาส�าหรับครู ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ 

ไม่ได้มีรายชื่อเป็นสถาบันผลิตครู ของโครงการ 

สควค. 

  วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ส�านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อเดิมของ 

หน่วยงาน) ร่วมกับที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้น�าเสนอ “โครงการพัฒนาก�าลังคน 

ด้านวทิยาศาสตร์ (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)” ต่อคณะรฐัมนตรใีห้พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ มีมติเห็นชอบ โดยให้ด�าเนินการ ในช่วงปี  

พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแบ่งการด�าเนินงานเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-

๒๕๔๘ ก�าหนดให้คณะวิทยาศาสตร์ ๒๔ สถาบัน คัดเลือกและสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ให้แก่นิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวนปีละ ๓๕๐ ทุน รวม ๔ ปี และช่วงที่สองระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒ 

ให้โครงการตดิตามผลการประกอบอาชพีของผูส้�าเรจ็การศกึษา โครงการฯ ระยะที ่๒ ปีพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๖  

เป็นการขยายโครงการเพื่อด�าเนินการต่อเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ ๑ ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก รวมทั้งเริ่มรับนักศึกษารุ ่นใหม่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยให้ทุนต่อเนื่อง 

เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลน และเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วผูกพันเข้าท�างาน 

ในหน่วยงานของรัฐ โดยมีเป้าหมายการผลิตปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์จ�านวน ๑,๖๐๐ คน

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการพัฒนา 

ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

  ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๒) ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา 

  ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๖) รับระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ๖ สาขา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา และสถิติ รวมทั้งรับผู้เคยได้รับทุนระยะที่ ๑ ให้ได้รับทุน

ระดับปริญญาโท และ/หรือเอกต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาทุนโครงการฯ ระยะที่ ๒  

ระดับปริญญาโท ๓๐ คน ระดับปริญญาเอก ๕๕ คน และส�าเร็จการศึกษาแล้ว ๒๙ คน 

โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
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  การเพิ่มระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศจ�าเป็นต้องใช้นักวิจัย การจัดการเทคโนโลยี และการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในรูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และกระทรวงศึกษาธิการ (ช่ือเดิมของหน่วยงาน) ได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ด�าเนินโครงการน�าร่อง 

เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  “โครงการ วมว.-มข.” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับคณะศึกษา

ศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ดูแลเรื่องหลักสูตร ให้มีความเฉพาะ 

และเน้นทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานด้านวิจัย โดยนักเรียนในโครงการนี้จะได้เรียน 

กับอาจารย์คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในรายวิชาเพิ่มเติม และวิชาเฉพาะของหลักสูตร เช่น สถิติเพื่อ 

การวิจัยนาโนเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อิเล็กโทรนิกส์ ฟิสิกส์เสริม เคมีเสริม ชีวะเสริม 

อังกฤษเสริม คณิต สัมมนา โครงงาน ทักษะ นอกจากการเรียนวิชาพื้นฐาน นักเรียนจะได้ท�าปฏิบัติการ

โดยใช้ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร ์

เป็นประจ�า และยังมีรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนที่ส�าคัญที่นักเรียนจะได้ฝึกฝน การท�าวิจัย

เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาโครงงาน และดูแลการท�าโครงงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี และนักเรียนต้องน�าเสนอผลงาน 

ในกิจกรรม  SCiUS Forum ที่จะมีการจัดขึ้นทุกปี

  นอกจากคณะวทิยาศาสตร์ ทีช่่วยก�ากบัดแูลรบัผดิชอบโครงการฯ แล้วยงัมอีาจารย์ทีช่่วยเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาประจ�ารุ่น ช่วยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี (ม.๔-ม.๖) และมีอาจารย์ที่ช่วยดูแลรับผิดชอบ

โครงการทั้งหมด ทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการอยู่หอพัก ร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ 

เพื่อให้นักเรียนที่เก่งเหล่านี้เป็นคนดี และสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต

  โครงการฯ มลีกัษณะเป็นโรงเรยีนประจ�า นกัเรยีน

พักที่หอพักต้นกล้ากัลปพฤกษ์ภายในมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากจ�านวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน และมีการเดิน

ทางไปท�ากิจกรรมต่าง ๆ กอปรกับยานพาหนะของ 

คณะวทิยาศาสตร์ไม่เพยีงพอ เนือ่งจากบรกิารทัง้กจิกรรม

ของคณะฯ และโครงการฯ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะวิทยาศาสตร์ได้จดัซือ้รถ   ๖  ล้อ   ราคา   ๑,๗๓๐,๐๐๐  บาท 

และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดซื้อรถบัส

ขนาด ๔๐ ท่ีนั่งราคา ๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับใช้ใน

กิจกรรมของคณะฯ และโครงการฯ

โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
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  การเพิ่มระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมท้ังความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศจ�าเป็นต้องใช้นักวิจัย การจัดการเทคโนโลยี และการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในรูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และกระทรวงศึกษาธิการ (ชื่อเดิมของหน่วยงาน) ได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ด�าเนินโครงการน�าร่อง 

เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  “โครงการ วมว.-มข.” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับคณะศึกษา

ศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ดูแลเรื่องหลักสูตร ให้มีความเฉพาะ 

และเน้นทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานด้านวิจัย โดยนักเรียนในโครงการนี้จะได้เรียน 

กับอาจารย์คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในรายวิชาเพิ่มเติม และวิชาเฉพาะของหลักสูตร เช่น สถิติเพื่อ 

การวิจัยนาโนเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อิเล็กโทรนิกส์ ฟิสิกส์เสริม เคมีเสริม ชีวะเสริม 

อังกฤษเสริม คณิต สัมมนา โครงงาน ทักษะ นอกจากการเรียนวิชาพื้นฐาน นักเรียนจะได้ท�าปฏิบัติการ

โดยใช้ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร ์

เป็นประจ�า และยังมีรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนที่ส�าคัญที่นักเรียนจะได้ฝึกฝน การท�าวิจัย

เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาโครงงาน และดูแลการท�าโครงงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี และนักเรียนต้องน�าเสนอผลงาน 

ในกิจกรรม  SCiUS Forum ที่จะมีการจัดขึ้นทุกปี

  นอกจากคณะวทิยาศาสตร์ ทีช่่วยก�ากบัดแูลรบัผดิชอบโครงการฯ แล้วยงัมอีาจารย์ทีช่่วยเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาประจ�ารุ่น ช่วยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลา ๓ ปี (ม.๔-ม.๖) และมีอาจารย์ที่ช่วยดูแลรับผิดชอบ

โครงการทั้งหมด ทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการอยู่หอพัก ร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ 

เพื่อให้นักเรียนที่เก่งเหล่านี้เป็นคนดี และสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต

  โครงการฯ มลีกัษณะเป็นโรงเรยีนประจ�า นกัเรยีน

พักท่ีหอพักต้นกล้ากัลปพฤกษ์ภายในมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากจ�านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และมีการเดิน

ทางไปท�ากิจกรรมต่าง ๆ กอปรกับยานพาหนะของ 

คณะวทิยาศาสตร์ไม่เพยีงพอ เนือ่งจากบรกิารทัง้กจิกรรม

ของคณะฯ และโครงการฯ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะวทิยาศาสตร์ได้จดัซือ้รถ   ๖  ล้อ   ราคา   ๑,๗๓๐,๐๐๐  บาท 

และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดซื้อรถบัส

ขนาด ๔๐ ที่นั่งราคา ๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับใช้ใน

กิจกรรมของคณะฯ และโครงการฯ

โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
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งานด้าน
การวิจัย

และ 
บริการ
วิชาการ

  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มวิจัย  

รวมทัง้ความร่วมมือทางวิชาการทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาต ิเสรมิใหค้ณะฯ มคีวามกา้วหนา้ดา้น

วชิาการ และวจัิยอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีค้ณะฯ 

ยังมีวารสารวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ

แก่โรงเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการ และ

ดาราศาสตรโ์อลิมปิก โครงการมหาวิทยาลัยเดก็ 

ประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ โครงการแข่งขันจรวดขวดน�้าและ 

เครื่องบินกระดาษพับ และการจัดประชุมทาง

วิชาการทัง้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ 

๑) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและกลุ่มวิจัย
 ๒. ศูนย ์ภูมิสารสนเทศเพื่ อการพัฒนา 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

เชิงพื้นที่ แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ และข้อมูลจากดาวเทียม พัฒนาองค์

ความรู้ แบบจ�าลองเชิงพื้นที่ จากสารสนเทศหลาย

ประเภท จากการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ และ 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

สู ่บุคลากรระดับท้องถิ่น มีรองศาสตราจารย์ 

ดร.ชรตัน์   มงคลสวสัดิ ์ เป็นผูอ้�านวยการศนูย์ท่านแรก 

และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ 

เป็นผูอ้�านวยการศนูย์ท่านปัจจบุนั (https://sc.kku.

ac.th/url/GECNET)     

 ๓. ศูนย ์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ 

จัดต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ด�าเนินการวิจัย  

การถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยี และสร้าง

นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอด 

สู ่ เชิงพาณิชย ์และประยุกต ์ใช ้ด ้านต ่าง ๆ มี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบ�ารุง เป็น 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย

และกลุ ่มวิจัยเฉพาะทางท่ีได ้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

  ๑. ศูนย ์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ์ 

ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

วิจัยด ้านอนุกรมวิธานของทรัพยากรส่ิงมีชีวิต 

มีการศึกษาด้านความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พชื 

สตัว์ จลุนิทรย์ี  เพือ่น�าไปสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ

ด้านอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร การจ�าแนกชนิด

ละอองเรณูที่มีต่อโรคภูมิแพ้ การตรวจหาลายพิมพ์ 

ดีเอ็นเอ และโครโมโซม เพื่อใช้ประโยชน์กับ

ผลิตผลการเกษตร และการจ�าแนกประเภทดัชนี

ทางชีววิทยาท่ีใช้ส�าหรับการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงน�้า และ

สาหร่าย และมีการประยุกต์งานวิจัยเพื่อพัฒนาไป

สู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี 

เสนาะเมือง เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ตั้งแต่แรกเริ่ม

จนถึงปัจจุบัน (https://sc.kku.ac.th/url/ATRC)     
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ผู้อ�านวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยนี้ได้ยกระดับจัดตั้งเป็น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน 

สังกัดส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (https://sc.kku.ac.th/url/IN-RIE)     

  ๔. ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์ 

เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ยกฐานะจาก 

กลุ่มวิจัยโปรตีน และโปรติโอมิกส์ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�าเนินการศึกษาแบบบูรณา

การในเชิงลึกของโครงสร้าง และหน้าท่ีของโปรตีน 

เอน็ไซม์ หรอืเปปไทด์จากทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้สตัว์ 

พืช จุลินทรีย์ พร้อมทั้งน�าความรู้ทางเทคโนโลยี

ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนไปผลิตโปรตีนหรือ

เอ็นไซม์ที่มีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

มี ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง  

เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ (https://sc.kku.ac.th/url/

ProCCI)        

  ๕. ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ ยกฐานะจากกลุ่ม 

วิจัยเคมีและวัสดุ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด�าเนินการออกแบบ สังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ 

และศึกษาสมบัติหน้าที่ของวัสดุชนิดใหม่ พัฒนา

เทคนคิการเตรยีมและแต่งวสัด ุวเิคราะห์องค์ประกอบ 

ทางเคมีเพ่ือปรับปรุงสมบัติของวัสดุให้ดีข้ึน และ 

มีศักยภาพเพยีงพอในการประยกุต์ใช้งานในอนาคต 

มศีาสตราจารย์ ดร.สจุติรา ยังม ีเป็นผูอ้�านวยการศนูย์ 

(https://sc.kku.ac.th/url/MCRC)     

  ๖. กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม มีวัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกีย่วกบักลไกทางสรีรวทิยาการ 

ทนเค็มของข้าว ค้นหายีนและศึกษาหน้าท่ีของ

ยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการทนเค็ม ค้นหาโปรตีน และ 

ศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็ม 

เพือ่น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในการปรบัปรงุพนัธุข้์าว 

ทนเคม็ กลุม่วจิยัข้าวทนเคม็จดัต้ัง เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มศีาสตราจารย์  ดร.ปิยะดา  ธรีะกลุพศิทุธิ ์ เป็นหวัหน้า 

กลุ่มวิจัย (https://sc.kku.ac.th/url/STRG)    

 ๗. กลุ่มวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด�าเนิน

การวิจัยด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หาสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางการแพทย์ 

และ/หรือ ทางการเกษตรจากพืช รา และจุลินทรีย์ 

กลุ ่มวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจัดตั้งเมื่อป ี

พ.ศ. ๒๕๕๑ มศีาสตราจารย์ ดร.สมเดช  กนกเมธากลุ 

เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย (https://sc.kku.ac.th/url/

CNPS)    

 ๘. กลุ ่มวิจัยพันธุศาสตร ์และพิษวิทยา 

ส่ิงแวดล้อม ด�าเนินการวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ พิษวิทยา และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิจัยนี้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีศาสตราจารย์  

ดร.อรุณรัตน ์  ฉวีราช เป ็นหัวหน ้ากลุ ่มวิจัย 

(https://sc.kku.ac.th/url/GETG)    

๒) ความร่วมมือทางวิชาการ

  คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย

และองค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยน 

นักศึกษา บุคลากร การท�าวิจัยร่วมกัน รวมทั้งความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยได้ลงนามในบันทึก 

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกกับ University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบัน และองค์กรต่างประเทศกว่า ๓๖ แห่ง 

และความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรภายในประเทศกว่า ๑๘ แห่งดังนี้
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ผู้อ�านวยการศูนย์ ศูนย์วิจัยนี้ได้ยกระดับจัดต้ังเป็น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน 

สังกัดส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (https://sc.kku.ac.th/url/IN-RIE)     

  ๔. ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์ 

เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ยกฐานะจาก 

กลุ่มวิจัยโปรตีน และโปรติโอมิกส์ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�าเนินการศึกษาแบบบูรณา

การในเชิงลึกของโครงสร้าง และหน้าที่ของโปรตีน 

เอน็ไซม์ หรอืเปปไทด์จากทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้สตัว์ 

พืช จุลินทรีย์ พร้อมทั้งน�าความรู้ทางเทคโนโลยี

ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนไปผลิตโปรตีนหรือ

เอ็นไซม์ท่ีมีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

มี ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง  

เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ (https://sc.kku.ac.th/url/

ProCCI)        

  ๕. ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ ยกฐานะจากกลุ่ม 

วิจัยเคมีและวัสดุ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด�าเนินการออกแบบ สังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ 

และศึกษาสมบัติหน้าที่ของวัสดุชนิดใหม่ พัฒนา

เทคนิคการเตรยีมและแต่งวัสดุ วิเคราะห์องค์ประกอบ 

ทางเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุให้ดีขึ้น และ 

มีศกัยภาพเพยีงพอในการประยกุต์ใช้งานในอนาคต 

มศีาสตราจารย์ ดร.สจุติรา ยงัม ีเป็นผูอ้�านวยการศนูย์ 

(https://sc.kku.ac.th/url/MCRC)     

  ๖. กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม มีวัตถุประสงค์

เพ่ือสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบักลไกทางสรรีวทิยาการ 

ทนเค็มของข้าว ค้นหายีนและศึกษาหน้าที่ของ

ยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการทนเค็ม ค้นหาโปรตีน และ 

ศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็ม 

เพือ่น�าองค์ความรูท่ี้ได้ไปใช้ในการปรบัปรงุพนัธุข้์าว 

ทนเคม็ กลุม่วจิยัข้าวทนเคม็จดัตัง้ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มศีาสตราจารย์  ดร.ปิยะดา  ธรีะกลุพศิทุธิ ์ เป็นหวัหน้า 

กลุ่มวิจัย (https://sc.kku.ac.th/url/STRG)    

 ๗. กลุ่มวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด�าเนิน

การวิจัยด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หาสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางการแพทย์ 

และ/หรือ ทางการเกษตรจากพืช รา และจุลินทรีย์ 

กลุ ่มวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจัดตั้งเ ม่ือป ี

พ.ศ. ๒๕๕๑ มศีาสตราจารย์ ดร.สมเดช  กนกเมธากลุ 

เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย (https://sc.kku.ac.th/url/

CNPS)    

 ๘. กลุ ่มวิจัยพันธุศาสตร ์และพิษวิทยา 

ส่ิงแวดล้อม ด�าเนินการวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ พิษวิทยา และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิจัยนี้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีศาสตราจารย์  

ดร.อรุณรัตน ์  ฉวีราช เป ็นหัวหน ้ากลุ ่มวิจัย 

(https://sc.kku.ac.th/url/GETG)    

๒) ความร่วมมือทางวิชาการ

  คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย

และองค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยน 

นักศึกษา บุคลากร การท�าวิจัยร่วมกัน รวมทั้งความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยได้ลงนามในบันทึก 

ความร่วมมือทางวิชาการคร้ังแรกกับ University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบัน และองค์กรต่างประเทศกว่า ๓๖ แห่ง 

และความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรภายในประเทศกว่า ๑๘ แห่งดังนี้
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 ความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ

๑.  University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

๒.  Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.  Duy Tan University Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

๔.  Hanoi University of Science and Technology สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

๕.  Jodrell Bank Observatory, University of Manchester, สหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๖.  Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.  Liverpool John Moores University สหราชอาณาจกัร บรเิตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนอื ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๘.  Danang University of Technology สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๙.  Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐. Universite Catholique de Louvain ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑.  University College Cork ประเทศไอร์แลนด์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๒.  HCMC University of Technology สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๓.  Norwegian University of Science and Technology ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔.  The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๕.  University of Wollongong เครือรัฐออสเตรเลีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๖.  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๗.  Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๘. Tad Ke Botanical Garden (PTK-BG) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๙. Chi Nan University of Pharmacy and Science สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๐.  Dian Nuswantoro University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๑.  Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๒. Aarhus University ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๓. Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๔.  National Nuclear Energy Agency (BATAN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕.  BINUS University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๖.  Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๗.  Federal University of Säo Carlos สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๘.  School of Food Science and Technology University Malaysia Terengganu 

 ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๙. Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐. Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๑. University Sain Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓๒. National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๓. National Plant Protection Center, Ministry of Agriculture and Forestry 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๔.  University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๕. Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๖. Cuu Long Rice Research Institute สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๗.  VNU Hanoi University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 ความร่วมมือกับสถาบันในประเทศ

๑.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.  บริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จ�ากัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๖.  บริษัทอุบลราชธานี ปาล์ม ออยล์ จ�ากัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๗.  ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๘.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จรวดขวดน�้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๙.  ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. Talent mobility ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะบรหิารธรุกจิ และการบัญช ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น กบั JUMP Space Khon Kaen ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑. สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.  ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. Talent mobility (บันทึกข้อตกลงการส่งเสริม และสนับสนุน

      อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน ภายใต้บันทึกหลัก) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๔.  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕.  บริษัท Digital Venture ในเครือธนาคารไทยพานิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖.  บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗.  บริษัทสยามช�านาญกิจ จ�ากัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙.  บริษัท Aware Corporation Limited ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓๒. National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๓. National Plant Protection Center, Ministry of Agriculture and Forestry 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๔.  University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๕. Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๖. Cuu Long Rice Research Institute สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๗.  VNU Hanoi University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 ความร่วมมือกับสถาบันในประเทศ

๑.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.  บริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จ�ากัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๖.  บริษัทอุบลราชธานี ปาล์ม ออยล์ จ�ากัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๗.  ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๘.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จรวดขวดน�้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๙.  ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. Talent mobility ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะบรหิารธรุกจิ และการบญัช ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น กบั JUMP Space Khon Kaen ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑. สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.  ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. Talent mobility (บันทึกข้อตกลงการส่งเสริม และสนับสนุน

      อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน ภายใต้บันทึกหลัก) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๔.  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕.  บริษัท Digital Venture ในเครือธนาคารไทยพานิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖.  บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗.  บริษัทสยามช�านาญกิจ จ�ากัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘.  สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙.  บริษัท Aware Corporation Limited ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓. โครงการเครื่องมือกลางของคณะวิทยาศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการใช้

ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า จึงได้ออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๐ เรื่องหลักเกณฑ์ 

การใช้เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง  

รายชื่อเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ร่วมกัน 

ระหว่างภาควิชาได้เป็นเครื่องมือกลางของคณะฯ และมีหลักเกณฑ์การใช้และการสนับสนุนจากคณะฯ 
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  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะฯ ได้มีการปรับปรุงห้อง SC1301 และSC1137 อาคาร SC.01 

ด้วยงบประมาณ ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นห้องเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์โดยได้ย้ายเครื่อง

มือวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้ร่วมกันหลายภาควิชา และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณ
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ได้ออกประกาศอัตราค่าบริการเครื่องมือกลาง ตัวอย่างเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการที่ห้องเคร่ืองมือ
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(SEM), Themogravimetry/Differential Thermal Analyzer (TG/DTA), Differential Scanning 

Calorimeter (DSC) , Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), Gas Chromatograph-Mass 

Spectrometer (GC-MS), BET Surface Area Analyzer, Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

(FT-IR) และนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เคร่ืองมือกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้มีการปรับปรุงห ้อง SC1401 อาคาร SC.01 ด ้วยงบประมาณ  

๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท ให้เป็นห้องเครื่องกลางเพิ่มเติม เพื่อรองรับจ�านวนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มี 

จ�านวนเพิ่มขึ้น
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๔. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

  วารสารวิทยาศาสตร์ มข. เดิมชื่อ “วิทยา

สาร มข. (Science-Art KKU Journal)” ตีพิมพ์

เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีก�าหนดออก 

ปีละ ๔ ฉบับ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับปีที่ ๗) 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วารสารวิทยาศาสตร์ มข. หรือ 

Journal KKU Sci.” มีรองศาสตราจารย์ สุภาพ 

ณ นคร เป็นบรรณาธิการท่านแรก และได้ใช้ชื่อนี้

มาจนถึงปัจจุบัน ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เป็น

งานที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

โดยแบ่งประเภทงาน เป็น ๒ ประเภทคอื บทความวจิยั 

(Research Articles) และบทความวิชาการหรือ 

บทความปริทัศน์ (Review Articles) วารสารฯ 

มีกองบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

สาขา และจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประเทศไทยมกีารจดัตัง้ศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสาร 

ไทย (Thai Journal Citation Index หรือ TCI) 

ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อรายงานค่าดัชนีผลกระ

ทบการอ้างอิงส�าหรับวารสารวิชาการในประเทศ 

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ได้สมัครเข้าฐานข้อมูล 

เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพ

ของศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย ต่อมาส�านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 

ได้ประกาศเกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติ สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และประกาศรายชื่อวารสารระดับชาติ-นานาชาติ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ได้เป็นหน่ึงใน ๓๙ 

วารสารแรกทีผ่่านการคดัเลือกเป็นวารสารคณุภาพ 

ระดับชาติ ซึ่งหมายถึงวารสารวิชาการที่แนะน�า

ให้สกอ. ใช้เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท และใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอกส�าหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่เน้น

การวิจัยด้วย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ได้ผ่านการ

ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ของศูนย ์ดัชนีการอ ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

โดยรอบที่ ๑-๓ ได้รับการรับรองคุณภาพเป็น

วารสารกลุ่มที่ ๑ และในผลการประเมินรอบที่ ๔ ป ี

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อยู่ใน TCI Tier 2 (มี ๓ ระดับ 

Tier 1-3) วารสารวิทยาศาสร์ มข. มีการพัฒนา

ระบบการส่งวารสารแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วารสาร

วิทยาศาสตร์ มข. มีนโยบายยกเลิกการจัดพิมพ ์

รูปเล่มและเน้นการเผยแพร่วารสารในรูปแบบ 

e-Journal ผ่านทางเว็บไซต์ https://journal.

sc.kku.ac.th

๕. ผลงานวิจัย

  คณะวิทยาศาสตร์มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท�างานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ มา 

อย่างต่อเนื่องผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต กองทุนพัฒนา และส่งเสริมด้านวิชาการ 

ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของคณะฯ ผลงานวิจัยของบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐาน Scopus เป็นเร่ืองแรก คือ ผลงานของ

ศาสตราจารย์ ดร.นสินัต์  สตัยาศยั  เรือ่ง High-Performance Liquid Chromatographic Determination 

of Gossypol in Plasma  ตีพิมพ์ใน Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and 

Applications Volume 307, Issue C. 1984, pages 235-239.
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  คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับ

นานาชาตเิพิม่ข้ึนทุกปี ดงัรายละเอยีดใน ข้อมลูภาควชิา  ในภาพรวมคณะวทิยาศาสตร์มข้ีอมลูผลงานตีพมิพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐาน Scopus ตั้งแต่ปีคริสตศักราช ๒๐๑๐ ถึง ๒๐๑๙ ดังตาราง และ

ผลงานตีพิมพ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง ๕ ปี แยกตาม Quartile ดังแผนภาพข้างล่าง นอกจากผลงาน 

ตีพิมพ์แล้ว ยังมีผลงานวิจัยในรูปแบบอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ โดยข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ถึง ๒๕๖๑ คณะฯ มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน ดังนี้ สิทธิบัตร จ�านวน ๒ ผลงาน 

และ อนุสิทธิบัตรจ�านวน ๓๗ ผลงาน 
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๖. รางวัลเชิดชูเกียรติ

  คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานของกองบริหารและภาควิชาตามพันธกิจ 

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และมีผลงานวิชาการ 

ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีนักศึกษาและบุคลากรได้รับรางวัล 

ดังปรากฏในรายละเอียดของภาควิชาและกองบริหารงาน การด�าเนินงานอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 

ของคณะวิทยาศาสตร์ ท�าให้ได้รับรางวัลในระดับองค์กรดังนี้

  ๑. รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒  คณะวชิาทีม่ผีลงานด้านการวจิยัระดบัดเียีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๑

  ๒. รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ คณะวชิาท่ีมผีลงานด้านการวจัิยระดับดีเยีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๒

  ๓.  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ คณะวชิาท่ีมผีลงานด้านการวจัิยระดับดีเยีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓

  ๔.  รางวลัชนะเลศิ คณะวชิาทีม่ผีลงานด้านการวจิยัระดบัดเียีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

  ๕.  รางวัลชนะเลิศ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕

  ๖. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ คณะวชิาทีม่ผีลงานด้านการวจิยัระดบัดเียีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  ๗.  รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานด้านการวิจัย คณะวิชาที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๘. รางวลัเชดิชเูกยีรต ิ ส่วนงานหรือศนูย์วจัิยทีม่รีะบบการบริหารงานวจัิยดีเด่น กลุ่มวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยที่ได้รับรางวัล ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ 

คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี 

  ๙. รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย 

  ๑๐. รางวลัเชดิชเูกยีรติ หน่วยงานด้านการวจิยั รางวลัส่วนงานหรอืศนูย์วจิยั ทีม่รีะบบบรหิารงาน

วิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลศูนย์วิจัย 

คือ ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ 
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๗. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

  “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นกิจกรรมส�าคัญประจ�าปีของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยเมือ่วนัที ่๑๔ เมษายน ๒๕๒๕ มตคิณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบให้เทดิทนูพระเกยีรตยิศ 

แด่ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระสยามเทวมหา 

มกุฏวิทยมหาราช เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และได้ก�าหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคม 

ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทว 

มหามกฏุวทิยมหาราช ท่ีได้ทรงค�านวณการเกดิสรุยิปุราคาเตม็ดวง ณ ต�าบลหว้ากอ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ โดยไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ ่

และแสดงให้ชาวต่างชาติประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของคนไทย

  คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และได้เปลี่ยนช่ืองานเป็น “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” หลังจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน 

๒๕๒๘ ได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ด�าเนินการจัดงาน “สัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาต”ิ เป็นประจ�าทกุปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมทัง้ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีและคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้รบัการสนบัสนนุจากสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 

ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ในการร่วมกันจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

เป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมถึง 

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ตลอดจน 

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล 

ราชวรางกรู กติสิริสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

  กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่ม 

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” การบรรยายพิเศษ 

นิทรรศการทางวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กิจกรรมการ

ประกวดและแข่งขันต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ และการแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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๗. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

  “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นกิจกรรมส�าคัญประจ�าปีของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยเมือ่วนัที ่๑๔ เมษายน ๒๕๒๕ มตคิณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบให้เทดิทนูพระเกยีรตยิศ 

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระสยามเทวมหา 

มกุฏวิทยมหาราช เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และได้ก�าหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคม 

ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทว 

มหามกฏุวทิยมหาราช ทีไ่ด้ทรงค�านวณการเกดิสรุยิปุราคาเตม็ดวง ณ ต�าบลหว้ากอ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ โดยไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ ่

และแสดงให้ชาวต่างชาติประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของคนไทย

  คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” หลังจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน 

๒๕๒๘ ได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ด�าเนินการจัดงาน “สัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาต”ิ เป็นประจ�าทกุปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมทัง้ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีและคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้รบัการสนบัสนนุจากสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 

ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ในการร่วมกันจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

เป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมถึง 

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ตลอดจน 

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล 

ราชวรางกูร กิติสริิสมบรูณอดุลยเดช สยามนิทราธเิบศราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว

  กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่ม 

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” การบรรยายพิเศษ 

นิทรรศการทางวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กิจกรรมการ

ประกวดและแข่งขันต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ และการแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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การจัดกิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมให้มีความหลากหลาย และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัส

เรยีนรู้วทิยาศาสตร์จากประสบการณ์จรงิ อนัเป็นส่วนส�าคญัในการสร้างแรงกระตุน้ให้เกดิความสนใจในการ

เรียนรู้ และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน และเยาวชน ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศให้มีสมรรถภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ในอนาคต ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่าง เดือน สิงหาคม ของทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

ในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

๘. โครงการแข่งขันจรวดขวดน�้า และเครื่องบินกระดาษพับ

  การแข่งขันจรวดขวดน�้า เริ่มจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักทฤษฎี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ มีการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับความสนใจมากจากโรงเรียนหลายแห่ง

  คณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นหนึง่ในศนูย์การแข่งขนัจรวดขวดน�า้ระดับประเทศ รอบคดัเลอืก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ และได้เว้นว่างไปเนื่องจากไม่มีการจัดแข่งขัน 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้เริ่มกิจกรรมนี้อีกโดยได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ เป็นกิจกรรมท่ีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคม 

เครือ่งบนิกระดาษพบั จดัการแข่งขนัขึน้ในงานคาราวานวทิยาศาสตร์ อพวช. เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๕๓ 

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย มีการแข่งขันรวม ๑๒ รุ่น และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาง อพวช. 

และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ได้เพิ่มสนามแข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคพร้อมกับการแข่งขัน

จรวดขวดน�้า กิจกรรมนี้จึงได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๙. โครงการโอลิมปิกวิชาการ และดาราศาสตร์โอลิมปิก

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

  โครงการโอลิมปิกวิชาการ เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความส�าคัญ และปัญหาของการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐาน จึงได้ประทานเงินส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด�าเนินการจัดต้ังมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา

วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ (สอวน.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิในขณะนั้นด้วย โดยมูลนิธิฯ 
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มจุีดมุ่งหมายเพือ่สนบัสนนุการพฒันาการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนทัง้ประเทศ

ให้ได้มาตรฐานสากล และประเทศไทยจะได้นักเรียนที่มีความรู้ระดับมาตรฐานสากลมาเข้าร่วมแข่งขัน 

คัดเลอืกเป็นผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนัทางวชิาการกบันานาชาตมิากขึน้ ซึง่เป็นการพฒันาทรพัยากรบคุคล

แบบยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้ทรงสบืสานพระปณธิานของสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์  

โดยทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ สอวน. 

ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบโครงการใน ๑๐ จังหวัดภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวล�าภู 

ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ ด�าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ และคัดเลือกตัวแทน

นกัเรยีนไปร่วมแข่งขันโอลมิปิกวิชาการในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิศนูย์ สอวน. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ได้ด�าเนินการจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน โดยจัดอบรมใน ๕ สาขาวิชา 

ได้แก่ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก

  โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ได้รับการจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคัดเลือก และ 

จัดอบรมนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวล�าภู ร้อยเอ็ด บึงกาฬ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

และนครราชสีมา ปัจจุบัน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก 

ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ระดับชาติและดาราดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ หลายครั้งดังนี้

  การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗ และครั้งที่ ๑๑ 

ระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

  การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

และครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

  การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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๑๐. หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Observatory)

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีพันธกิจหลักที่ส�าคัญคือการค้นคว้าวิจัย และ

บริการวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ส�าหรับ

ดาราศาสตร์นัน้ สาขาวชิาฟิสกิส์ ได้มบีทบาทส�าคญั

อย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนัก และการ

รับรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางดาราศาสตร์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง

ผ่านประเทศไทยเมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขาว เหมือนวงศ์ อาจารย์

ประจ�าภาควิชาฟิสิกส ์ในขณะนั้น ได ้ค�านวณ

การเกิดสุริยุปราคาครั้งดังกล่าวไว้ล่วงหน้าอย่าง

แม่นย�า ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจาก

ประชาชน และสื่อมวลชนทั้งประเทศ ท�าให้มีความ 

ตื่นตัวด้านการศึกษาดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง

เพือ่เตรยีมความพร้อมการสงัเกตการณ์ ทัง้ในระดบั

โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป  

  ในเดือนมีนาคม ๒๕๓๖  ได้มีโครงการ

ก ่อสร ้างหอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ณ 

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  โดย คุณสุพล  

เอื้ออนันต์ ผู้อ�านวยการเขต ๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย ได้ท�าการก่อสร้างตัวอาคาร 

หอดูดาวขึ้นภายในเขื่อนจุฬาภรณ์พร้อมทั้งได้มอบ

พื้นที่ และอาคารบ้านพักจ�านวน ๑๐ หลัง ให้แก่  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขาว เหมือนวงศ์ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นเป็นผู ้รับมอบเพื่อ

ด�าเนินการก่อสร้างโดมครอบ และจัดหากล้องดู

ดาวมาติดต้ังเพ่ือใช้เป็นหอดูดาวในการศึกษาวิจัย

และการสอนวิชาดาราศาสตร์ของอาจารย์ และ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น ตลอดจนให้บรกิาร

แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป

  คณุคงศกัดิ ์ ตตยิานกุลุ เจ้าของ และผูจ้ดัการ

บริษัทคงศักดิ์เอ็กซ์เรย์การแพทย์อุตสาหกรรม  

จ�ากัด ได้เห็นคุณประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะมีหอดูดาว และด้วยศรัทธาอันแรงกล้าจึงได้ 

แสดงความจ�านงทีจ่ะท�าการสร้างโดมครอบหอดูดาว 

ให้ โดยท่าน และคณะได้มาท�าการศึกษาสถานที่  

ณ ฐานหอดูดาวที่ได้สร้างไว้แล้วนั้นเมื่อต้นเดือน

มกราคม ๒๕๔๑ เพื่อน�าข้อมูลขนาดพิกัดต่าง ๆ 

ไปใช ้ในการออกแบบก่อสร ้างโดมซึ่งมีขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ เมตร ณ โรงงานของบริษัทที่

จังหวัดนครนายก และสร้างโดมเสร็จส้ินในเดือน

ธนัวาคม ๒๕๔๑ จากนัน้ได้ล�าเลยีงชิน้ส่วนทีแ่ยกออก 

เป็นชิน้เพ่ือบรรทุกบนรถท่ีต่อเสริมฐานเป็นพิเศษให้

รบักบัส่วนโค้งของโดม เพือ่น�ามาประกอบเป็นส่วน ๆ   

ตามล�าดับก่อนหลังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๔๒ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และอัจฉริยภาพ 

คุณคงศักดิ์ ตติยานุกุล สามารถสร้างโดมครอบ 

หอดูดาวได้ส�าเร็จ ทั้งที่ไม่มีประสบการณ์การสร้าง

โดมครอบหอดูดาวมาก่อนแต่อย่างใดเพราะความ

ช�านาญการของท่านคอืการสร้างเคร่ืองถ่ายเอก็ซเรย์

ทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอืเครือ่งเอก็ซ์เรย์

ถ่ายทรวงอกให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย

และประเทศอื่น ๆ ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

101มหาวิทยาลัยขอนแก่น



๑๑. โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

  “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” 

เป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริของ สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิ ราชเจ ้ า  กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคร้ัง 

เ สด็ จพระราชด� า เนิ น ไป เยี่ ยมชมโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for 

Biological Sciences ประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จนีซึง่เป็นการขยายผลมาจากโครงการมหาวทิยาลยั

เด็กที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยศาสตราจารย์ 

Katharina Kohse-Hinghaus ณ มหาวิทยาลัย 

Bielefeld สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส�าหรับ

ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน 

(สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และองค์กรความ 

ร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐ

เยอรมนี (DAAD) ได ้จัดท�าโครงการน�าร ่อง 

“มหาวทิยาลยัเด็ก ประเทศไทย” ขึน้ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยใช้หลักสูตรจาก “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” 

มหาวิทยาลัย Bielefeld และมีการปรับกิจกรรม 

ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยให้

นักเรียนได้ท�ากิจกรรมการทดลองที่หลากหลาย

เพื่อฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้

ค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญ เพื่อวางรากฐานที่ดี

และเตรียมพร้อมนักเรียนระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษาตอนต้นส�าหรับการเป็นบุคลากรที่มี

จิตวิทยาศาสตร์

  โดมหอดูดาวแห่งนี้มีลักษณะผิดไปจากโดมหอดูดาวทั่วไป คือ ผ่าคร่ึงหลังคาโดมออก 

เป็นสองส่วนขวาซ้ายตลอดแนวโดยเปิดปิดได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดต้ังที่ปลายทางข้างละตัวท�าให ้

นักดาราศาสตร์สามารถใช้กล้องโทรทรรศน์กวาดท้องฟ้าในแนวเมอริเดียนได้ตลอดต่อเนื่องจาก 

เหนือจรดใต้ได้ ๑๘๐ องศา ซึ่งหอดูดาวทั่วไปจะเปิดหน้าต่างได้ไกลไม่เกิน ๑๐๐ องศา จากแนวเส้นขอบฟ้า 

ส่วนการหมุนรอบตัวนั้นท�าได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจ�านวน ๘ ตัวหมุนได้ ทั้งทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา 

ได้ตลอด ๓๖๐ องศา แต่โดยที่หลังคาโดมผ่ากลางตลอดแนว 

จึงท�าให้ไม่ต้องหมุนโดมเกินกว่า ๙๐ องศา ท�าให้สะดวก    

แก่การท�างานอย่างยิ่งโดยเฉพาะในงาน ไล่ล่าค้นหา

เทหวัตถุฟากฟ้าที่อาจจะหลงวิ่งเข้ามาชนโลก

102 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



๑๑. โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

  “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” 

เป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริของ สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิ ราชเจ ้ า  กรมสมเ ด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคร้ัง 

เ สด็ จพระราชด� า เนิ น ไป เยี่ ยมชมโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for 

Biological Sciences ประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จนีซึง่เป็นการขยายผลมาจากโครงการมหาวทิยาลยั

เด็กที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยศาสตราจารย์ 

Katharina Kohse-Hinghaus ณ มหาวิทยาลัย 

Bielefeld สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส�าหรับ

ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน 

(สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และองค์กรความ 

ร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐ

เยอรมนี (DAAD) ได ้จัดท�าโครงการน�าร ่อง 

“มหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย” ข้ึนในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยใช้หลักสูตรจาก “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” 

มหาวิทยาลัย Bielefeld และมีการปรับกิจกรรม 

ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยให้

นักเรียนได้ท�ากิจกรรมการทดลองท่ีหลากหลาย

เพื่อฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้

ค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญ เพื่อวางรากฐานที่ดี

และเตรียมพร้อมนักเรียนระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษาตอนต้นส�าหรับการเป็นบุคลากรที่มี

จิตวิทยาศาสตร์

  โดมหอดูดาวแห่งนี้มีลักษณะผิดไปจากโดมหอดูดาวทั่วไป คือ ผ่าครึ่งหลังคาโดมออก 

เป็นสองส่วนขวาซ้ายตลอดแนวโดยเปิดปิดได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งท่ีปลายทางข้างละตัวท�าให ้

นักดาราศาสตร์สามารถใช้กล้องโทรทรรศน์กวาดท้องฟ้าในแนวเมอริเดียนได้ตลอดต่อเนื่องจาก 

เหนือจรดใต้ได้ ๑๘๐ องศา ซึ่งหอดูดาวทั่วไปจะเปิดหน้าต่างได้ไกลไม่เกิน ๑๐๐ องศา จากแนวเส้นขอบฟ้า 

ส่วนการหมุนรอบตัวนั้นท�าได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจ�านวน ๘ ตัวหมุนได้ ทั้งทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา 

ได้ตลอด ๓๖๐ องศา แต่โดยที่หลังคาโดมผ่ากลางตลอดแนว 

จึงท�าให้ไม่ต้องหมุนโดมเกินกว่า ๙๐ องศา ท�าให้สะดวก    

แก่การท�างานอย่างยิ่งโดยเฉพาะในงาน ไล่ล่าค้นหา

เทหวัตถุฟากฟ้าที่อาจจะหลงวิ่งเข้ามาชนโลก

102 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้เริม่จดั “โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย” 

ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ที่มีความพร้อมจ�านวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช มหาวทิยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณ ีส�าหรบัคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ ่ม 

เป้าหมายในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด 

ใกล้เคียง รวมทั้งเปิดรับสมัครทั่วไป เพื่อเปิด

โอกาสให ้ เ ด็กนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่ 

เข ้าร ่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

แล้วจ�านวน ๘ กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

รวม ๑,๐๘๑ คน

๑๒. โครงการเสริมความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  นอกเหนือจากงานบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร ์มีการออกค่ายวิทยาศาสตร ์หรือ 

การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ครู และนักเรียนโดยการออกไปบริการ

วิชาการตามโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา สถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลายบางแห่ง ได้ตดิต่อภาควชิาต่าง ๆ  โดยตรงเพือ่ให้จดักจิกรรมเสรมิแก่นกัเรยีนในหวัข้อ 

ที่โรงเรียนสนใจและน�านักเรียนมาเรียนรู ้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาเนื่องจากมีความพร้อม 

ด้านอุปกรณ์ และบุคลากรมากกว่าของโรงเรียน เนื่องจากมีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดต้ังโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรองรับการจัดท�าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 

และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการวิชา เคม ี

ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และชีวเคมี ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกวิชา 

และหัวข้อได้หลากหลายจากรายการท่ีคณะวิทยาศาสตร์น�าเสนอ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบนั (๒๕๖๒) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการแล้วจ�านวน ๗๘ ครั้ง

103มหาวิทยาลัยขอนแก่น



๑๓. การจัดประชุมทางวิชาการ

  การจัดประชุมทางวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที 

เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ให้เป็นที่รู ้จัก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 

ด้านการวจิยัแบบบูรณาการ รวมทัง้ก่อให้เกดิการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในอนาคต คณะวทิยาศาสตร์

ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติหลายครั้ง ดังนี้

  ๑) การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 

อนุภาคลุ่มน�้าโขง (International Conference on Science and Technology for Sustainable 

Development of the Greater Mekong Sub-region) มีการจัดการประชุมรวม ๔ ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเทศไทย

  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ Hanoi Agriculture University เมืองฮานอย 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  

จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

  ๒) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.)

  คณะวทิยาศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกบั สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) จ�านวน ๔ ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ ๑ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๖ (วทท. ๖)  

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อการประชุม 

“วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” มผีลงานน�าเสนอจ�านวน ๑๗๔ เรือ่ง

  ครั้งที่ ๒ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๗ (วทท. ๑๗) 

ระหว่างวนัที ่๒๔-๒๖ ตลุาคม ๒๕๓๔ ณ ศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยขอนแก่น หวัข้อการประชมุ  

“วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีผลงานน�าเสนอ 

จ�านวน ๓๔๙ เรื่อง

  ครั้งที่ ๓ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๙ (วทท. ๒๙) 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หัวข้อการประชุม “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” มีผลงานน�าเสนอจ�านวน  

๑,๐๓๙ เรื่อง
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๑๓. การจัดประชุมทางวิชาการ

  การจัดประชุมทางวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที 

เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ให้เป็นท่ีรู้จัก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 

ด้านการวจิยัแบบบรูณาการ รวมทัง้ก่อให้เกดิการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในอนาคต คณะวทิยาศาสตร์

ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติหลายครั้ง ดังนี้

  ๑) การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 

อนุภาคลุ่มน�้าโขง (International Conference on Science and Technology for Sustainable 

Development of the Greater Mekong Sub-region) มีการจัดการประชุมรวม ๔ ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเทศไทย

  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ Hanoi Agriculture University เมืองฮานอย 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  

จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

  ๒) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.)

  คณะวทิยาศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกบั สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 

จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) จ�านวน ๔ ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ ๑ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งท่ี ๖ (วทท. ๖)  

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อการประชุม 

“วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” มผีลงานน�าเสนอจ�านวน ๑๗๔ เรือ่ง

  ครั้งที่ ๒ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๗ (วทท. ๑๗) 

ระหว่างวนัที ่๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ ณ ศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัขอนแก่น หวัข้อการประชมุ  

“วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีผลงานน�าเสนอ 

จ�านวน ๓๔๙ เรื่อง

  ครั้งที่ ๓ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๙ (วทท. ๒๙) 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หัวข้อการประชุม “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” มีผลงานน�าเสนอจ�านวน  

๑,๐๓๙ เรื่อง
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  ครั้งที่ ๔ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๐ (วทท. ๔๐) 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุม ซ่ึงจัดระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม 

พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด หัวข้อการประชุม “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่วิถีพัฒนาอาเซียน 

(Science and Technology Towards ASEAN Development)” มีผลงานที่น�าเสนอจ�านวน ๕๑๘ 

เรื่อง จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๒๔๕ คน

  ๓)  การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

  การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดประชุมทางวิชาการส�าหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ ส�าหรับเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

ต่างสถาบันได้น�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การน�าเสนอมีทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร ์

แยกเป็น ๓ กลุ่มสาขาย่อย คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ 

กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ การประชุมนี้ได้จัดเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ 

เป็นต้นมา และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากโครงการพัฒนา 

ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

  ๔)  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์

  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ เป็นการจัดประชุมทางวิชาการส�าหรับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อน�าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการ การถ่ายทอดความรู ้ 

ผลการวิจัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�าวิจัยระหว่างสาขาต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการน�าเสนอแบบ

ปากเปล่า แยกเป็น ๓ กลุ่มสาขาย่อย คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

และกลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ การประชุมนี้ได้จัดเป็นประจ�าทุกปีต้ังแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๗ เป็นต้นมา และตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณบางส่วนจากโครงการพฒันา

ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) นอกเหนือจากการน�าเสนอผลงาน 

ทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างสาขาวิชา 

อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยในอนาคต

105มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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  คณะวทิยาศาสตร ์ใหค้วามส�าคญักบัการพฒันานกัศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพนัธม์าก มรีองคณบดี  

และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลกลุ่มภาระงาน 

ด้านพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจ เช่น 

ชมรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชุมนุมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเหล่านี้ท�าให้นักศึกษาได้พัฒนา

ตนเองในหลายด้านและได้ฝึกฝนทักษะด้านที่ตนเองสนใจนอกเหนือจากทักษะที่ได้จากการเรียนการสอน 

ในรายวิชาตา่ง ๆ  ของหลกัสตูร หลายคนไดฝึ้กฝนทกัษะที่ตนเองสนใจ และน�าไปใช้ไดเ้มื่อประกอบอาชีพ ตวัอยา่ง 

เช่น ถ้าท่านเคยฟังรายการวิทยุ เรดิโอโหวต แซทเทลไลท์ 93.5 RVS ซ่ึงออกอากาศตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อาจเคยได้ยินช่ือดีเจ อภิสิทธิ์ ปุณณะนิธิ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ น้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๒๗ 

ซ่ึงในอดีตเป็นพิธีกรรายการเสียงตามสาย ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปัจจุบันเป็น 

ผู้จัดการ Studio and Broadcasting ของ เอ-ไทม์ เป็นต้น

  ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ แม้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมิได้ก�าหนดว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี

ต้องร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ร่วมกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจดังได้กล่าวแล้วข้างต้น

  เมื่อส�านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ หรือ TQF เป็นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณสมบัติพร้อมท�างาน คือประกอบด้วยวิชาการ วิชางาน  

และวิชาคน ดังน้ันตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ก�าหนดให้นักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรต้ีองร่วมกจิกรรมครบท้ัง ๕ ด้านก่อนส�าเรจ็การศกึษา คอื ๑) ด้านการพฒันาศกัยภาพตนเอง 

เช่น ภาวะผู้น�า บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร สุขอนามัย กีฬา และนันทนาการ เป็นต้น ๒) ด้านการธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และคณะ ๓) ด้านการเสริมสร้างจิตอาสา และ 

จติสาธารณะ ๔) ด้านเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และศลีธรรม และ ๕) ด้านการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

  โครงการด้านพฒันานักศกึษาจะมนีกัศกึษาร่วมกนัเป็นคณะกรรมการฯ ด�าเนนิงานกจิกรรมต่าง ๆ  

และ มนีกัศกึษาทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ โดยในแต่ละโครงการจะมอีาจารย์ทีป่รกึษาโครงการช่วยให้ค�าแนะน�า

และอ�านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน บางโครงการมีการริเริ่มจากทั้งศิษย์เก่า และนักศึกษา

ปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน มีการต้ังสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  

นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยศิษย์เก่า มีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้ค�าปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่คณะฯ

งานด้านพฒันานกัศึกษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์

109มหาวิทยาลัยขอนแก่น



  ในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงกิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรมที่จะเป็นสิ่งเช่ือมระหว่างนักศึกษา

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทัง้ท่านที่เกษียณอายุราชการแล้ว และท่านที่ยังคง

ปฏิบัติงานในปัจจุบัน รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ มีใน หอจดหมายเหตุ   

เพลง วิทยาขอนแก่น การรับน้องและกิจกรรมเชียร์

  โบกลมพริว้ (โบกลมพริว้) วาบหววิทรวง (วาบหววิทรวง).....................เราลกูวทิยา (วทิยาขอนแก่น) 

เพลงคุน้หนูีไ้ด้ถกูประพนัธ์ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยรองศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ คปุระตกลุ อาจารย์ภาควชิา 

ฟิสกิส์ หลงัจากคณะวทิยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ (ชือ่ในขณะนัน้) ได้เริม่รบันกัศกึษาเป็นปีแรก จ�านวน ๕๘ คน 

เนื่องจากเป็นนักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้นายอ�านาจ พรมสูตร (วศ. รุ่น ๗) รุ่นพี่จาก 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นผูด้แูลการรบัน้องและกจิกรรมเชยีร์ กจิกรรมรบัน้องและกจิกรรมเชยีร์ไม่ว่าจะเป็น

ยุคสมัยใด ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แม้วิธีการปลีกย่อยแตกต่างกันตามยุคสมัยที่ท�าให้นักศึกษาแต่ละรุ่น 

มีความทรงจ�าในช่วงนี้แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามเพลงเชียร์ เพลงประจ�าคณะฯ และเพลงประจ�า

มหาวทิยาลยั เป็นความประทับใจท่ีมริูล้มือย่างหนึง่ของศษิย์เก่าและนกัศกึษาปัจจบุนั  WEED….........BOOM 

                              วิทยาขอนแก่น
         เนื้อร้อง-ท�านอง  ชัยวัฒน์ คุประตกุล

  โบกลมพลิ้ว (โบกลมพลิ้ว) วาบหวิวทรวง (วาบหวิวทรวง) สิ่งเราหวง (สิ่งเราหวง) เหลืองประดับ

ดวงใจ (เหลืองประดับดวงใจ) 

  ชื่อเราหรือ (ชื่อเราหรือ) เลื่องลือไกล (เลื่องลือไกล) ว่าเกรียงไกร (ว่าเกรียงไกร) วิทยาขอนแก่น 

(วิทยาขอนแก่น)

  พระธาตุพนมเหนี่ยวน�าโน้มใจกาย ให้เรารวมใจร่วมกันเป็นผืนแผ่น ให้สมที่เขาเล่าลือทั่วแดน     

วิทยาขอนแก่น...แสนแกร่ง 

  ฝากใจนี้ (ฝากใจนี้) ที่มอดินแดง (ที่มอดินแดง) ฝากใจแสดง (ฝากใจแสดง) เราลูกวิทยา             

(วิทยาขอนแก่น)

ใต้ร่มจ�าปา
                                                             เนื้อร้อง-ท�านอง ประภารัตน์ พนารมย์ SC1 สาขาเคมี

  ใต้ร่มจ�าปา (ใต้ร่มจ�าปา) กลิ่นหอมพาชื่นใจ (กลิ่นหอมพาชื่นใจ) พวกเราไม่ไร้ (พวกเราไม่ไร้)  

แม้น�้าใจก็พร้อมเพรียง (แม้น�้าใจก็พร้อมเพรียง)

  ใครมารุกราน (ใครมารุกราน) เราประสานคู ่เคียง (เราประสานคู ่เคียง) ไม่หลีกไม่เล่ียง 

(ไม่หลีกไม่เลี่ยง) ขอสู้เพียงชีพมลาย (ขอสู้เพียงชีพมลาย)

  วทิยาเกรยีงไกร (วทิยาเกรยีงไกร) รกัร่วมใจมัน่คง (รกัร่วมใจมัน่คง) ชือ่เราอาจอง (ชือ่เราอาจอง) 

เหลืองด�ารงยั่งยืน (เหลืองด�ารงยั่งยืน)

110 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



  ในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงกิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรมที่จะเป็นส่ิงเช่ือมระหว่างนักศึกษา

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทัง้ท่านที่เกษียณอายุราชการแล้ว และท่านที่ยังคง

ปฏิบัติงานในปัจจุบัน รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ มีใน หอจดหมายเหตุ   

เพลง วิทยาขอนแก่น การรับน้องและกิจกรรมเชียร์

  โบกลมพริว้ (โบกลมพริว้) วาบหววิทรวง (วาบหววิทรวง).....................เราลกูวทิยา (วทิยาขอนแก่น) 

เพลงคุน้หนูีไ้ด้ถกูประพันธ์ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยรองศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ คปุระตกลุ อาจารย์ภาควชิา 

ฟิสกิส์ หลงัจากคณะวทิยาศาสตร์-อกัษรศาสตร์ (ชือ่ในขณะนัน้) ได้เริม่รบันักศกึษาเป็นปีแรก จ�านวน ๕๘ คน 

เนื่องจากเป็นนักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้นายอ�านาจ พรมสูตร (วศ. รุ่น ๗) รุ่นพี่จาก 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นผูด้แูลการรบัน้องและกจิกรรมเชยีร์ กจิกรรมรบัน้องและกจิกรรมเชยีร์ไม่ว่าจะเป็น

ยุคสมัยใด ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แม้วิธีการปลีกย่อยแตกต่างกันตามยุคสมัยท่ีท�าให้นักศึกษาแต่ละรุ่น 

มีความทรงจ�าในช่วงนี้แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามเพลงเชียร์ เพลงประจ�าคณะฯ และเพลงประจ�า

มหาวทิยาลยั เป็นความประทบัใจทีม่ริูล้มือย่างหนึง่ของศษิย์เก่าและนักศกึษาปัจจบัุน  WEED….........BOOM 

                              วิทยาขอนแก่น
         เนื้อร้อง-ท�านอง  ชัยวัฒน์ คุประตกุล

  โบกลมพลิ้ว (โบกลมพลิ้ว) วาบหวิวทรวง (วาบหวิวทรวง) สิ่งเราหวง (สิ่งเราหวง) เหลืองประดับ

ดวงใจ (เหลืองประดับดวงใจ) 

  ชื่อเราหรือ (ชื่อเราหรือ) เลื่องลือไกล (เลื่องลือไกล) ว่าเกรียงไกร (ว่าเกรียงไกร) วิทยาขอนแก่น 

(วิทยาขอนแก่น)

  พระธาตุพนมเหนี่ยวน�าโน้มใจกาย ให้เรารวมใจร่วมกันเป็นผืนแผ่น ให้สมที่เขาเล่าลือทั่วแดน     

วิทยาขอนแก่น...แสนแกร่ง 

  ฝากใจนี้ (ฝากใจนี้) ที่มอดินแดง (ที่มอดินแดง) ฝากใจแสดง (ฝากใจแสดง) เราลูกวิทยา             

(วิทยาขอนแก่น)

ใต้ร่มจ�าปา
                                                             เนื้อร้อง-ท�านอง ประภารัตน์ พนารมย์ SC1 สาขาเคมี

  ใต้ร่มจ�าปา (ใต้ร่มจ�าปา) กลิ่นหอมพาชื่นใจ (กลิ่นหอมพาชื่นใจ) พวกเราไม่ไร้ (พวกเราไม่ไร้)  

แม้น�้าใจก็พร้อมเพรียง (แม้น�้าใจก็พร้อมเพรียง)

  ใครมารุกราน (ใครมารุกราน) เราประสานคู ่เคียง (เราประสานคู ่เคียง) ไม่หลีกไม่เล่ียง 

(ไม่หลีกไม่เลี่ยง) ขอสู้เพียงชีพมลาย (ขอสู้เพียงชีพมลาย)

  วทิยาเกรยีงไกร (วทิยาเกรยีงไกร) รกัร่วมใจมัน่คง (รกัร่วมใจมัน่คง) ชือ่เราอาจอง (ชือ่เราอาจอง) 

เหลืองด�ารงยั่งยืน (เหลืองด�ารงยั่งยืน)

110 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

มนต์จ�าปา
                                                             เนื้อร้อง-ท�านอง ชัยวัฒน์ คุประตกุล

  เมื่อยามตะวันรอนรอน หนุ่มสาวชาวขอนแก่น เพลินเที่ยวเดินเพลินไปสุขใจแสน ในขอนแก่น

ขอนใจ พวกเราต่างถิ่นกันมา ร่วมชีวากันได้ คงด้วยบุญท�ามาแต่ปางใด พบเพื่อนใจใต้ร่มจ�าปา พวกเรานี่

หรือ เขาขึ้นชื่อลือชา ขอนแก่นวิทยา หมายมั่นมา สร้างแต่ความดี หอมเอยเจ้าดอกจ�าปา ชื่นชีวาน้องพี่ 

ดังหนึ่งมนต์รวมชีวีอยู่ถิ่นนี้ สมฤดีน้องพี่วิทยา

To Love Science  ไม่ทราบผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท�านอง

  Our hearts are proud and proud, proud of great yellow faculty. No matter from 

where we come, but when we are in science, we love ‘till we die.

  Till there’s no cloud in the sky,  All the ocean (s) run dry, ‘Till there’s no moon give (s) 

the light, ‘Till there’s no sun, ‘Till there’s no one but we.

Boom V Science   ไม่ทราบผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และท�านอง

    WEED….BOOM   WEED….BOOM

                        HERE  WE  ARE  YOU  SEE

                                 S…S…S – C – I

                                         I…I…I – E – N 

                                                 N…N…N – C – E

                                                          YEAH….SCIENCE

Boom Cumula   เนื้อร้อง–ท�านอง  อ�านาจ พรหมสูตร

            CUMULA OOWAH OOWAH  AMANIE OOWEEH OOWAH

                         SCIENCA SCIENCI  ITILY BILITY

                                S………….  SCIENCE, SCIENCE, SCIENCE

นักศึกษาข้ามฟาก

  การรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์รุ่นแรกปีการศกึษา ๒๕๑๖ ได้รับเผ่ือส�าหรับคณะแพทยศาสตร์

ด้วย เมื่อนักศึกษารุ่นนี้เรียนจบชั้นปีที่ ๑ แล้ว มีนักศึกษาจ�านวน ๑๖ คนผ่านการสอบคัดเลือกย้ายไปเรียน 

ในคณะแพทยศาสตร์ นับเป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกว่า  

การข้ามฟากซึ่งมีเพียงปีเดียว เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 

๒๕๑๗

111มหาวิทยาลัยขอนแก่น



พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่

  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร  เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพระบรม

ราชานุสาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหามงกฏุ พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ท่ีคณะวิทยาศาสตร ์

จัดสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มี 

พิธีถวายพานพุ่มเพื่อสักการะและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ของทุกปี  

  ในด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา 

ได้ก�าหนดให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา

มกุฏวิทยมหาราช ในช่วงรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประเพณี

มาจนถึงปัจจุบันนี้

คุณจ�าปา

  ประสบการณ์จริง และกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นธรรมชาติในการจัดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นยานพาหนะส�าหรับการไปนอกสถานที่จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างหนึ่ง 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๓ คณะวิทยาศาสตร์ได้ตรวจรับรถบัสสีเหลืองคันแรกของคณะฯ (ราคา  

๔๔๗,๐๐๐ บาท) เพื่อใช้ในการน�านักศึกษาไปเรียนหรือท�ากิจกรรมนอกสถานที่ เนื่องจากเป็นยานพาหนะ

น�านักศึกษาไปเรียนปฏิบัติการภาคสนาม ออกค่ายหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  

ท�าให้นักศึกษามีความรู้สึกผูกพันกับรถบัสสีเหลืองคันนี้มากและเรียกชื่อรถคันนี้ว่า “คุณจ�าปา” ตาม 

สเีหลอืงจ�าปาซึง่เป็นสปีระจ�าคณะฯ  เมือ่คณะวทิยาศาสตร์มรีถบสัคนัใหม่  ประกอบกบัคณุจ�าปาชราภาพลง 

คณุจ�าปาจงึลดบทบาทเหลอืเพยีงการน�านกัศกึษาไปในเขตจงัหวดัขอนแก่นหรอืจงัหวดัใกล้เคยีงทีไ่ม่ไกลมาก 

และไม่ต้องขึ้นเขา คุณจ�าปาได้ให้บริการแก่คณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี ก่อนจอด 

ประจ�าการเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ต�านานค่าย

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้ และบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อม 

เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพ เป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างความเจรญิให้แก่ประเทศชาติ  นอกเหนอืจากการเรยีนแล้ว 

จึงมีกิจกรรมพัฒนาส�าหรับนักศึกษามากมาย ทั้งในรูปของชมรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดค่าย เพื่อให้

นักศึกษาได้ถึงพร้อมด้วย วิทยา ปัญญา และจริยา คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมค่าย 

มาโดยตลอด ชื่อของค่ายต่อไปนี้อาจท�าให้ศิษย์เก่าหลายท่านหวนร�าลึกถึงประสบการณ์ที่เคยมีร่วมกันมา

และได้เห็นถึงพัฒนาการของค่ายที่ปรับตามบริบทสังคม

112 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่

  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร  เสดจ็มาเป็นองค์ประธานเปิดพระบรม

ราชานสุาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหามงกฏุ พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่คณะวิทยาศาสตร ์

จัดสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มี 

พิธีถวายพานพุ่มเพ่ือสักการะและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ของทุกปี  

  ในด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา 

ได้ก�าหนดให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหา

มกุฏวิทยมหาราช ในช่วงรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประเพณี

มาจนถึงปัจจุบันนี้

คุณจ�าปา

  ประสบการณ์จริง และกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นธรรมชาติในการจัดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นยานพาหนะส�าหรับการไปนอกสถานที่จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างหนึ่ง 

วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๓ คณะวิทยาศาสตร์ได้ตรวจรับรถบัสสีเหลืองคันแรกของคณะฯ (ราคา  

๔๔๗,๐๐๐ บาท) เพื่อใช้ในการน�านักศึกษาไปเรียนหรือท�ากิจกรรมนอกสถานที่ เนื่องจากเป็นยานพาหนะ

น�านักศึกษาไปเรียนปฏิบัติการภาคสนาม ออกค่ายหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  

ท�าให้นักศึกษามีความรู้สึกผูกพันกับรถบัสสีเหลืองคันนี้มากและเรียกชื่อรถคันนี้ว่า “คุณจ�าปา” ตาม 

สเีหลืองจ�าปาซ่ึงเป็นสีประจ�าคณะฯ  เมือ่คณะวทิยาศาสตร์มรีถบสัคนัใหม่  ประกอบกบัคณุจ�าปาชราภาพลง 

คณุจ�าปาจงึลดบทบาทเหลอืเพยีงการน�านกัศกึษาไปในเขตจงัหวดัขอนแก่นหรอืจงัหวดัใกล้เคยีงทีไ่ม่ไกลมาก 

และไม่ต้องข้ึนเขา คุณจ�าปาได้ให้บริการแก่คณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี ก่อนจอด 

ประจ�าการเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ต�านานค่าย

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้ และบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อม 

เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพ เป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างความเจรญิให้แก่ประเทศชาต ิ นอกเหนอืจากการเรยีนแล้ว 

จึงมีกิจกรรมพัฒนาส�าหรับนักศึกษามากมาย ทั้งในรูปของชมรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดค่าย เพื่อให้

นักศึกษาได้ถึงพร้อมด้วย วิทยา ปัญญา และจริยา คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมค่าย 

มาโดยตลอด ชื่อของค่ายต่อไปนี้อาจท�าให้ศิษย์เก่าหลายท่านหวนร�าลึกถึงประสบการณ์ท่ีเคยมีร่วมกันมา

และได้เห็นถึงพัฒนาการของค่ายที่ปรับตามบริบทสังคม

112 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

ค่ายวิทยาสัญจรสู่ชนบท (Science Tour)

  การจัด “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ได้ปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์และ 

ความเอื้ออาทรของนักศึกษา เมื่อตระหนักว่ายังมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนบางส่วนที่ขาดโอกาส 

ทุนทรัพย์และงบประมาณ ในการเข้าถึงกิจกรรม นักศึกษารุ่นที่ ๑๒ จึงได้ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สินทร 

ศิลา รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาในขณะนัน้ ทีก่รณุารบัเป็นทีป่รกึษาโครงการ และได้รเิริม่จดัค่ายบรกิาร

วิชาการภายใต้การสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อมอบโอกาส ความรู้ พัฒนา และต่อยอดทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติ 

ทีด่ต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร์ ในด้านการท�างานได้ตระหนกัถงึกระบวนการ การด�าเนนิงานของนกัศกึษา  และ

ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังคม ในการจัดค่ายฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีโรงเรียนเข้าร่วม

จ�านวน ๑๒ โรงเรียนจาก ๖ จังหวัด เน้นกิจกรรม Science Show กิจกรรมฐานวิชาการและสันทนาการ  

โดยมี “คุณจ�าปา” รถบัสสีเหลืองคันแรกของคณะวิทยาศาสตร์เป็นยานพาหนะน�านักศึกษาไปจัดกิจกรรม

ค่ายตลอดมา ในช่วงแรกจัดกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการปรับรูปแบบ

การจัดกิจกรรมและเพิ่มระยะเวลาในการออกค่ายเป็น ๑๐ วัน  กิจกรรมหลักคือมีฐานวิชาการเคมี ชีววิทยา 

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ และจรวดขวดน�้า และค่ายครั้งที่ ๓๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเชิญผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมในการจัดกิจกรรม และมีกิจกรรม 

STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน  

ใช้ระยะเวลาการจัดค่าย ๔-๕ วัน ภายใต้ชื่อ “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (Science Tour)”

 

ค่าย MYCA (Mathematics Youth Camping Awards)

  ชุมนุม MYCA สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต้ังข้ึนเมื่อ 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ โดยการน�าของคุณเสนีย์ จันทร์ลุน (พี่ไผ่ หรือ พี่เป้า ๒๖๓๑๔๖-๙: KKU ‘20, 

Science ‘11) และกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการ “คณิตศาสตร์พัฒนา” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น�าแก่เยาวชน กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ให้กับเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแสดงออกของนักศึกษา เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ กิจกรรมหลักของชุมนุมคือ การท�าค่ายที่เน้น “การสร้างคน” เริ่มจัดค่ายครั้งแรกเม่ือ

เดือนตุลาคม ๒๕๓๐ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ในชื่อ “ค่ายเยาวชนคณิตศาสตร์” ต่อมาได้เริ่มสัญจรปีละครั้ง 

ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ  ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค่ายที่ ๕ โรงเรียนท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย) 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ค่ายฝึกอบรมผู้น�าเยาวชนอีสาน” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Mathematics Youth 

Camping Awards (MYCA)” นอกเหนือจากนี้ยังมีค่ายย่อยอีก ๒ ค่ายคือ “ค่าย Mini MYCA” และ 

ค่าย “Summer Education” ปัจจุบันชมรม MYCA ยังคงสืบสานอุดมการณ์ “ให้ความรัก ให้ความรู้  

ให้โอกาส ให้ก�าลังใจ” มีการให้อภัย พร้อมที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพสืบไป  

113มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ค่ายเยาวชนชีววิทยา (Bio Camp)

  ค่ายเยาวชนชวีวทิยา หรอื Bio Camp เป็นการริเร่ิมของ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรพัย์ 

หวัหน้าภาควชิาชีววทิยา และคณาจารย์ส่วนหนึง่ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายโอกาสการเรยีนรูท้างด้านชวีวทิยา

ให้กับเยาวชนท่ีอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจและอยากเรียนรู้ทางด้านชีววิทยา ส�าหรับนักศึกษาได้ฝึกท�างาน 

ร่วมกัน การวางแผน การแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การจัดค่ายครั้งแรกจัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ บริเวณพื้นที่พระต�าหนักภูพาน 

ราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยนักศึกษารุ่น SC. 20-22 ระยะเวลากิจกรรมค่าย ๕ วัน มีลักษณะ 

เป็นค่ายวิชาการเสริมทักษะ นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ และเครื่องมือทางชีววิทยา ได้รู้จักสาขาชีววิทยาประยุกต์ เช่น ชีววิทยา 

สิง่แวดล้อม ชวีเคม ีจลุชวีวทิยา เป็นต้น เพือ่เปิดโลกทศัน์ของนกัเรยีนในการตัดสนิใจศกึษาต่อระดับอดุมศกึษา  

ต่อมาได้เปลี่ยนมาจัดที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

(ค่ายครั้งที่ ๑๐) จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงานบริการวิชาการแก่สังคม  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค่ายเคมี

  ถ้าวิชาเคมีคือร่างกายของนักศึกษาภาควิชาเคมี ค่ายเคมีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณ 

ของนกัศกึษาภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการท่ีอยูใ่นแผนปฏบิติัราชการ    

ด้านการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาเคมี เป็นโครงการปิดท้ายของโครงการพัฒนานักศึกษาท้ังหมด 

ซึ่งได้ด�าเนินการมาเป็นประจ�าทุกปี ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดค่ายวิชาการ เน้นการถ่ายทอดความรู้

วิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และห่างไกลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการบรรยาย และ 

การท�าปฏิบัติการควบคู่กัน และผสมผสานไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน

ได้เห็นความส�าคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ถึงพร้อมไปด้วย วิทยา ปัญญา และจริยา ให้เป็นปัญญาชน  

เป็นผูท้ีม่คีวามเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่ส่วนรวม เป็นผู้ให้โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน มหีวัใจของนกัพัฒนา 

ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมท่ีดีท่ีน่าอยู่ให้กับประเทศชาติต่อไป ค่ายเคมีครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  

ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง จ.หนองบัวล�าภู แต่ในปีต่อมาค่ายเคมีได้หยุดชะงักไป เนื่องจาก 

ขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตามนักศึกษาภาควิชาเคมีก็ยังพยายามจัดขึ้นอีกครั้งใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นค่ายเคมี ครั้งที่ ๒ โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรค์  อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

และหลังจากนั้นก็ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

114 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ค่ายเยาวชนชีววิทยา (Bio Camp)

  ค่ายเยาวชนชวีวทิยา หรือ Bio Camp เป็นการริเร่ิมของ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรพัย์ 

หวัหน้าภาควชิาชวีวทิยา และคณาจารย์ส่วนหนึง่ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายโอกาสการเรยีนรูท้างด้านชวีวทิยา

ให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือเพ่ิมพูน 

ความรู้ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและอยากเรียนรู้ทางด้านชีววิทยา ส�าหรับนักศึกษาได้ฝึกท�างาน 

ร่วมกัน การวางแผน การแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การจัดค่ายครั้งแรกจัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ บริเวณพื้นท่ีพระต�าหนักภูพาน 

ราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยนักศึกษารุ่น SC. 20-22 ระยะเวลากิจกรรมค่าย ๕ วัน มีลักษณะ 

เป็นค่ายวิชาการเสริมทักษะ นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

สามารถใช้เทคนิค อุปกรณ์ และเครื่องมือทางชีววิทยา ได้รู้จักสาขาชีววิทยาประยุกต์ เช่น ชีววิทยา 

สิง่แวดล้อม ชวีเคม ีจลุชวีวทิยา เป็นต้น เพือ่เปิดโลกทศัน์ของนกัเรยีนในการตดัสนิใจศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา  

ต่อมาได้เปลี่ยนมาจัดที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

(ค่ายครั้งที่ ๑๐) จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงานบริการวิชาการแก่สังคม  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค่ายเคมี

  ถ้าวิชาเคมีคือร่างกายของนักศึกษาภาควิชาเคมี ค่ายเคมีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณ 

ของนกัศกึษาภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการทีอ่ยูใ่นแผนปฏบิตัริาชการ    

ด้านการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาเคมี เป็นโครงการปิดท้ายของโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 

ซึ่งได้ด�าเนินการมาเป็นประจ�าทุกปี ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดค่ายวิชาการ เน้นการถ่ายทอดความรู้

วิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และห่างไกลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการบรรยาย และ 

การท�าปฏิบัติการควบคู่กัน และผสมผสานไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน

ได้เห็นความส�าคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ถึงพร้อมไปด้วย วิทยา ปัญญา และจริยา ให้เป็นปัญญาชน  

เป็นผู้ทีม่คีวามเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม เป็นผู้ให้โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน มหีวัใจของนกัพฒันา 

ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมที่ดีที่น่าอยู่ให้กับประเทศชาติต่อไป ค่ายเคมีครั้งท่ี ๑ จัดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  

ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง จ.หนองบัวล�าภู แต่ในปีต่อมาค่ายเคมีได้หยุดชะงักไป เนื่องจาก 

ขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตามนักศึกษาภาควิชาเคมีก็ยังพยายามจัดข้ึนอีกครั้งใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นค่ายเคมี ครั้งที่ ๒ โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรค์  อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

และหลังจากนั้นก็ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

114 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

ค่ายดูนกและศึกษาธรรมชาติ

  หากเอ่ยถึงกิจกรรม “ดูนก” หลายคนคงคิดถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก วัฒนา ที่เป็นผู้ริเริ่ม 

น�านักศึกษาดูนก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มหนึ่งได้ตั้ง “กลุ่มปักษี” 

ท�ากิจกรรม ดูนกในพื้นที่มหาวิทยาลัย และอีกกลุ่มหนึ่งได้ตั้ง “กลุ่มก้านกล้วย” ขึ้นในปีถัดมา จัดกิจกรรม

ศึกษาธรรมชาติให้ผู้สนใจ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นักศึกษา (Science’26) จ�านวน ๓ คน คือ นายศิริยะ 

ศรีพนมยม (หัวหน้าทีม) นายปราโมทย์ ชิดทรงสวัสด์ิ และนายอัครพล เหล่าลุมพุก ได้แชมป์ประเภท 

บุคคลทั่วไป ในการแข่งขันดูนกในประเทศไทย ครั้งที่ ๖ จัดโดยสมาคมอนุรักษ์นก และธรรมชาติ 

แห่งประเทศไทย ท�าให้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีรู ้จักในแวดวงดูนกระดับชาติ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ท้ังสองกลุม่ได้ร่วมกนัยืน่เรือ่งขอจดัต้ัง “ชมุนมุดูนก และศกึษาธรรมชาติ” โดยได้รบัการสนบัสนนุ

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก วัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในภาควิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมทุกชั้นปี ให้ได้ท�ากิจกรรมดูนก และอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกัน สร้างความใกล้ชิดระหว่างรุ่นพี่ 

และรุน่น้อง แบ่งปันความรูซ้ึง่กนัและกนั และฝึกฝนการเป็นวทิยากร ในค่ายอนรุกัษ์ต่าง ๆ  ได้เข้าร่วมแข่งขัน

ดูนกซึ่งได้รับรางวัลอีกหลายรายการโดยเฉพาะในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ชุมนุมดูนก และศึกษาธรรมชาต ิ

ยังคงด�าเนินกิจกรรมดูนก และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการจัดค่ายดูนก 

และศึกษาธรรมชาติเป็นประจ�าทุกปี การส�ารวจนก การแข่งขันดูนกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็น

วิทยากรพิเศษให้แก่คณะ ชมรม และหน่วยงานต่าง ๆ  

ค่ายดูดาวหน้าหนาว

  “ชุมนุมดาราศาสตร์” จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจในเร่ืองท้องฟ้า และ

ดวงดาว มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม และมีนายฐิติพงษ์ อุ่นใจ  

เป็นประธานชุมนุมคนแรก ช่วงต้นนี้ได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายของชุมนุมชมรมหรือค่ายของคณะต่าง ๆ  

ที่มีความต้องการจัดกิจกรรมดูดาว ต่อมาได้จัดกิจกรรมแรกของชุมนุมดาราศาสตร์ คือ “ดูดาวในมอ” 

ซึ่งได้น�ากล้องโทรทรรศน์ไปตั้ง และมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจการดูดาว 

ณ สนามรักบี้ มข. ระยะต่อมาได้ร่วมกับชุมนุมดูนกฯ จัดค่าย “หน้าหนาวดูดาวดูนก” ซึ่งได้รับความสนใจ

จากนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นทุกปี จวบจนภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดบริการวิชาการค่าย

ดาราศาสตร์ข้ึนท่ีหอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกชุมนุมได้เข้าช่วยงานบริการวิชาการ และพัฒนา

ทักษะต่าง ๆ  จึงได้ริเริ่มค่าย “ดูดาวหน้าหนาว” ขึ้น โดยใช้สถานที่หอดูดาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่

ความรูด้าราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นกัศึกษามหาวทิยาลัยขอนแก่นได้มปีระสบการณ์ในการสังเกตการณ์

วัตถุฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัด ค่าย”ดูดาวหน้าหนาว” 

กิจกรรม “ดูดาวในมอ” ร่วมจัดนิทรรศการและจัด “ท้องฟ้าจ�าลอง” ร่วมในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาต ิจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารเสริมพ้ืนฐานความรู้ดาราศาสตร์แก่สมาชกิชมุนมุ พร้อมทัง้สนบัสนนุ

ค่ายของชุมนุม ชมรม หรือสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนที่สนใจดาราศาสตร์ด้วย ปัจจุบันมี 

อาจารย์ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม 

115มหาวิทยาลัยขอนแก่น



116 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



116 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์ 117มหาวิทยาลัยขอนแก่น



118 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



118 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

พระพุทธมงคลสารมุนี
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อาจารย์ทัศนีย์  อารยะตระกูลลิขิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาในขณะนั้น  

ได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการจดัสถานทีส่�าหรบัจดักจิกรรม ด้านจรรโลงศาสนา จงึได้ปรกึษาหารอืกบัศษิย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์รุ่นที่ ๓๓  คณะศิษย์เก่าได้รวบรวมปัจจัยจัดสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลสารมุนี” 

และมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐานบนแท่นไม่มีหลังคาคลุม ณ บริเวณสวน 

แห่งการเรียนรู้ ข้างอาคาร SC.05 ในการนี้ ได้นิมนต์หลวงตาน้อย หาริโท หรือพระครูโพธิบุญวัฒนา 

เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมเชียงยืน และรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติดี  

สืบสายธรรมจากพระครูสถิตวุฒิกร อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานสงฆ์ในพิธี 

เบิกเนตร ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าฐานที่ประดิษฐานขององค์พระมีการแตกร้าวและมีแนวโน้มที ่

จะเสียหายมากยิ่งข้ึน หน่วยกิจการนักศึกษา จึงได้หารือร่วมกับศิษย์เก่าระดมเงินบริจาคเพื่อสร้างศาลา 

องค์พระพุทธมงคลสารมุนี ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๓๘๖,๖๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๓,๒๐๙.๕๐ บาท  

บริจาคเข้ากองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ และได้ท�าพิธีมอบศาลานี้ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๖  

กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีหลวงตาน้อย หาริโท หรือพระครูโพธิบุญวัฒนาเป็นประธานสงฆ์

119มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กวา่สองทศวรรษที่จะเป็นสมาคมศษิย์เกา่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

  ก่อนท่ีจะได้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์ รุ ่นแรก ๆ ที่ท�างานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงก็ได้มีกิจกรรมร่วมกัน 

เป็นประจ�า คือ งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ โดยเร่ิมต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๕  

ซึ่งเป็นการเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์ศรีสุมนต์ สีตะธนี นอกจากการพบปะสังสรรค์ 

ในงานมุทิตาจิตแล้ว ศิษย์เก่าได้จัดงานคืนสู่เหย้าในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์

ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่โรงแรม โฆษะ จังหวัดขอนแก่น และยังได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองจ�าปา  

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ห้องพิมล  กลกิจ อาคาร SC.07  หลังจากการจัดตั้งเป็นสมาคมฯ แล้ว 

ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้า จ�านวน ๕ ครั้ง โดยจัดที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ ครั้ง และได้จัดงานคืนสู่เหย้า

ที่จังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๒ ครั้ง

การก่อตัง้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ริเริ่มขึ้นจากการหารือกัน 

เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๖ โดยศษิย์เก่าหลายท่าน อาท ินายโชติ ตราชู รองศาสตราจารย์วฒิุสาร  ตันไชย 

นายมงคล หลักเมือง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม พันต�ารวจเอกบุญชัย ฤาชัยสา   

พนัต�ารวจเอกอาคม  เกษร และศษิย์เก่าอกีจ�านวนหน่ึง โดยได้ข้อตกลงทีจ่ะยืน่จดทะเบยีนก่อต้ังสมาคมฯ 

  สมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ได้รบัอนมุตัใิห้จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล

ตามกฎหมาย เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ส่งเสริมความสัมพันธ ์

และความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่า ส่งเสริมกิจการ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะฯ และ 

ส่งเสริมบทบาทในด้านต่าง ๆ ของท้ังศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ประกอบด้วยศิษย์เก่า จ�านวนไม่ต�่ากว่า ๕ คน อยู่ในต�าแหน่ง คราวละ ๒ ปี

กรรมการที่พ้นวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่มีส�านักงานใหญ่ของ

สมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ ห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น B 

อาคาร SC.08 และมีตราสัญลักษณ์ ของสมาคม เป็นดังภาพ

สมาคมศิษย์เก่า

120 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กวา่สองทศวรรษท่ีจะเป็นสมาคมศษิย์เกา่คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่

  ก่อนที่จะได้มีการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์ รุ ่นแรก ๆ ท่ีท�างานอยู ่ในจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงก็ได้มีกิจกรรมร่วมกัน 

เป็นประจ�า คือ งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๕  

ซึ่งเป็นการเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์ศรีสุมนต์ สีตะธนี นอกจากการพบปะสังสรรค์ 

ในงานมุทิตาจิตแล้ว ศิษย์เก่าได้จัดงานคืนสู่เหย้าในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์

ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่โรงแรม โฆษะ จังหวัดขอนแก่น และยังได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองจ�าปา  

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ห้องพิมล  กลกิจ อาคาร SC.07  หลังจากการจัดตั้งเป็นสมาคมฯ แล้ว 

ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้า จ�านวน ๕ ครั้ง โดยจัดที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ ครั้ง และได้จัดงานคืนสู่เหย้า

ที่จังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๒ ครั้ง

การก่อตัง้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ริเริ่มขึ้นจากการหารือกัน 

เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๖ โดยศษิย์เก่าหลายท่าน อาท ินายโชติ ตราช ูรองศาสตราจารย์วฒุสิาร  ตันไชย 

นายมงคล หลักเมือง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม พันต�ารวจเอกบุญชัย ฤาชัยสา   

พนัต�ารวจเอกอาคม  เกษร และศษิย์เก่าอกีจ�านวนหน่ึง โดยได้ข้อตกลงทีจ่ะยืน่จดทะเบยีนก่อตัง้สมาคมฯ 

  สมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ได้รบัอนมุตัใิห้จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล

ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ส่งเสริมความสัมพันธ ์

และความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่า ส่งเสริมกิจการ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะฯ และ 

ส่งเสริมบทบาทในด้านต่าง ๆ ของทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ประกอบด้วยศิษย์เก่า จ�านวนไม่ต�่ากว่า ๕ คน อยู่ในต�าแหน่ง คราวละ ๒ ปี

กรรมการที่พ้นวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่มีส�านักงานใหญ่ของ

สมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ ห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น B 

อาคาร SC.08 และมีตราสัญลักษณ์ ของสมาคม เป็นดังภาพ

สมาคมศิษย์เก่า

120 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

  ๑.  นายโชติ  ตราชู ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐

  ๒.  ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน

งานคืนสู่เหย้า

  งานคืนสู่เหย้าที่ด�าเนินการจัดข้ึนโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดต่อเนื่อง 

มาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งสมาคมฯ จ�านวน ๕ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่จัดงาน ชื่องาน สถานที่

๑ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ใต้ร่มจ�าปา ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ อิมเมอร์รัลด์ 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๒ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ใต้ร่มจ�าปา ๒๕๕๗ โรงแรมเซนทารา แอนด์คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

๓ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ใต้ร่มจ�าปา ๒๕๕๙ ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ อิมเมอร์รัลด์ 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๔ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ�าปาคืนถิ่น โรงแรมเซนทารา แอนด์คอนเวนชั่น 

เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

๕ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คืนสู่เหย้าชาวจ�าปา 

ประจ�าปี ๒๕๖๑

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ห้องแกรนด์รัชดา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพบรรยากาศงานคืนสู่เหย้า
  งานคนืสูเ่หย้า ครัง้แรก  จดัทีก่รงุเทพมหานคร ภายใต้ชือ่ “ใต้ร่มจ�าปา” เมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน 

๒๕๕๖ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ อิมเมอร์รัลด์ 
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  งานคืนสู่เหย้า ครั้งที่สอง จัดท่ีจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มจ�าปา ๒๕๕๗” ส�าหรับ 

ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม ๒ วันคือ วันที่ ๒๖ และ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมดังนี้  

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

  - ช่วงเช้า เป็นพิธีบวงสรวง และมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี  

  -    ช่วงสาย  เป็นงานอ�าลาอาคาร SC. 02  (ตึกฟิสิกส์) เนือ่งจากได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง

อาคารทดแทน  โดยมีคณะผู้บริหารคณะ ศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโสเข้าร่วมงาน  

  - ช่วงบ่าย ศิษย์เก่าร่วมกันปลูกต้นจ�าปา จ�านวน ๕๑ ต้น ที่ได้รับมอบจาก รองศาสตราจารย์

นวรัตน์ อุดมประเสริฐ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๔ สาขาวิชาชีววิทยา 

  - ช่วงเยน็ กจิกรรมงานคนืสูเ่หย้า “ ใต้ร่มจ�าปา ๒๕๕๗” ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์คอนเวนชัน่ 

เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

  ในช่วงเช้าผู้บริหารคณะร่วมกับศิษย์เก่าไปสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และร่วมกันจัดพิธีทาง 

พุทธศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ และท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์และศิษย์เก่าท่ีล่วงลับไปแล้ว 

ณ ห้อง SC8103 อาคาร SC.08

  ครั้งที่สาม จัดคืนสู่เหย้าภายใต้ชื่องาน “ใต้ร่มจ�าปา ๒๕๕๙” ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙           

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ อิมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร
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  ครั้งที่สี ่จัดภายใต้ชื่องาน “จ�าปาคืนถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๐”  ที่จังหวัดขอนแก่น โดยจัด ๒ วัน 

คือ วันที่ ๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

  งานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ห้า จัดที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “คืนสู่เหย้าชาวจ�าปา ประจ�าปี 

๒๕๖๑” ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
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การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

  เดิมทีนั้นศิษย์เก ่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟกันเพื่อ 

พบปะสังสรรค์ในหมู่ศิษย์เก่าที่สนิทชิดเชื้อกัน ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้ง “กองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้นมา อาจารย์อภิศักด์ิ พัฒนจักร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจจา จันทะชุม 

 ได้ประชมุหารอืร่วมกบัศษิย์เก่า ประกอบด้วยประธานชมุนมุกอล์ฟ  คณะวทิยาศาสตร์ (นายปกรณ์  จันทรา) 

รองประธานชุมนุมฯ (นายธนัฐ จันทร์มาลา) และกรรมการได้แก่ นายยงศักดิ์ จิตติเจษฎาภรณ์  

นายสุวิทวัส แก้ววิเชียร และ นายมรกต ดาวแก้ว ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คร้ังท่ี ๑  

เพื่อระดมเงินทุนเข้ากองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าว ในวันที ่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค จังหวัดขอนแก่น ซึ่งศิษย์เก่า และบริษัทห้างร้าน 

ได้ส ่งทีมเข้าร่วมจ�านวนมาก การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุน ๕๐ ป ี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจ�านวนเงิน ๓๗๑,๗๒๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน 

เจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 
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กองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

  กองทนุ ๕๐ ปี คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแกน่  ไดร้บัการอนมุตัจิดัตัง้ขึน้ ตามที่สภามหาวทิยาลยัฯ 

ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ 
ตัง้แต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีในขณะนัน้ 

กองทุนนี้มีเจตนารมณ์เพื่อแสดงความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่าง 

ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรภายในคณะฯ โดยผ่านช่องทางการบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ใหก้บัรุน่นอ้งที่ขาดแคลนและช่วยเหลือนกัศกึษาที่ประสบภยัตา่ง ๆ  ตลอดจนสง่เสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงาน

และการพัฒนาของคณะฯ ส�าหรับ “๕๐ ปี” ที่ต่อท้ายช่ือกองทุนนัน้ หมายถึง อายุของคณะวิทยาศาสตร์  

ณ เวลาที่จัดตั้งกองทุนนี้ ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งข้ึนมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้ผลิตบัณฑิต ศิษย์เก่า ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้

สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  ในช่วงแรกกองทุน ๕๐ ปีฯ ได้รับเงินสบทบจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งคงเหลือหลังการ

ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ สิ้นสุดลงแล้ว โดยเป็นเงินประมาณแปดล้านบาท จากมติการประชุม

คณะกรรมการกองทุน ๕๐ ปีฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้ก�าหนดนโยบาย 

และการด�าเนินงาน เพื่อให้กองทุน ๕๐ ปีฯ ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

โดยเน้นการประชาสัมพันธ์กองทุน ๕๐ ปีฯ ให้ถึงศิษย์เก่าให้มากที่สุด และเพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษา

ของคณะฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงให้ออกประกาศต่าง ๆ  ของกองทุน ให้มีความคล่องตัวโดยมีความถูกต้อง

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการปรับปรุงระเบียบและการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ๕๐ ปีฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้เกิด 

ความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ๕๐ ปีฯ ทางสภามหาวทิยาลยัฯ จงึได้เหน็ควรออกระเบยีบมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น โดยเริ่ม 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และให้โอนทรัพย์สิน สิทธิหนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ 

รายได้ เงินผลประโยชน์ และเงินสะสมของกองทุน ๕๐ ปีฯ ฉบับเดิม มาอยู่ในกองทุน ๕๐ ปี ฉบับใหม่

  หลังจากการการออกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ การด�าเนินงานของกองทุน ๕๐ ปีฯ ได้รับการ

บริจาคเพิ่มมาก ขึ้นเนื่องจากผู้บริจาคได้เห็นว่าเงินที่น�ามาบริจาคเข้ากองทุนนั้นสามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ได้จริง และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยผู้บริจาคสามารถระบุได้ว่าต้องการให้น�าเงินที่บริจาคนั้น

ไปใช้ในส่วนกลางของคณะหรือในแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงผู้บริจาคสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการบริจาคได้ที่ 

https://e.sc.kku.ac.th/scfund50/  และสาขาวิชาต่าง ๆ  จะได้รับรายงานสถานะทางการเงินของกองทุน 

๕๐ ปี ผ่านที่ประชุมกรรมการประจ�าคณะฯ ในทุกรอบเดือน ท�าให้การด�าเนินงานค่อนข้างราบรื่น และ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของกองทุน ๕๐ ปีฯ ทุกประการ
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สถานะของกองทุน ๕๐ ปื คณะวิทยาศาสตร์

  กองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ 

การจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ แต่ทางคณะฯ ไม่สามารถน�าเงินในกองทุนนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นได ้

ต ้องน�าไปใช้ให ้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู ้บริจาคและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ซึ่งกองทุน ๕๐ ปีฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานโดยต�าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรองประธานโดยต�าแหน่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเลือกโดยคณะกรรมการประจ�าคณะฯ ไม่เกิน ๖ คน 

เป็นกรรมการ (ปัจจุบันก�าหนดเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน อาจารย์ประจ�าคณะ ๑ คน) และคณบด ี

ได้มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดนี้ท�าหน้าที่บริหารกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มีการเสนอ 

แผนปฏบิตักิาร และแผนงบประมาณประจ�าปี ซ่ึงถอืเป็นส่วนหนึง่ของแผนปฏบิติัการ และงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณของคณะฯ มีการจัดท�าบัญชีและงบประมาณประจ�าปีเป็นของกองทุนฯ เอง  

และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทราบ

   สรปุผลการด�าเนนิงานของกองทนุ ๕๐ ปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตัง้แต่วนัแรก

ที่เปิดรับบริจาค จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

   ๑.  เงนิบรจิาค เงนิสมทบ และเงนิผลประโยชน์เข้ากองทนุ ๕๐ ปี เป็นเงนิทัง้สิน้ ๑๙,๙๘๓,๔๗๕.๐๕ 

บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

   ๒. มอบเป็นทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์เป็นเงนิทัง้สิน้ ๑,๕๐๑,๐๐๐ บาท 

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๒๙ คน

   ๓.  มอบให้ส�าหรับจัดกิจกรรมนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค จ�านวน ๓ โครงการ 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ โครงการค่ายเคมี ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ บาท 

และโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ “ฮักกันเกมส์” ๘๖๓,๑๒๐ บาท
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ภาควิชา    คณิตศาสตร์
๑. ประวัติความเป็นมาของภาควิชาคณิตศาสตร์

เฉียงเหนือเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และน�า 

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแก่นขึน้ทลูเกล้าฯ 

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในราช

กิจจานุเบกษาเล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงถือเอา

วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในเวลา

ต่อมามีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ จึงถือว่าคณะวิทยาศาสตร์ 

และอักษรศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 

ในวันดังกล่าว

  ที่ท� าการของภาควิชาคณิตศาสตร ์ 

ในยุคแรกอยู่ท่ีอาคาร SC.01 ซ่ึงสร้างแล้วเสร็จ 

เมือ่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๙  โดยเป็นทีท่�าการร่วมกบัภาควชิา 

ต่าง ๆ   ภายในคณะฯ  จนกระท่ังอาคาร  SC.02  ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ภาควชิาฟิสิกส์จึงย้ายทีท่�าการไปยงัอาคาร

ดงักล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ส่วนภาควชิาภาษาองักฤษ 

ได้ย้ายไปยังอาคาร HS01 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท�าให้หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

อาคาร SC.01 เป็นทีท่�าการของส�านกังานเลขานกุาร 

ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชา

คณิตศาสตร์ ซ่ึงในส่วนของภาควิชาฯ มีที่ท�าการ

อยู่ที่บริเวณชั้นล่างของส่วนที่เป็นอาคาร SC.01  

ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ จ�านวน ๔ ห้อง ห้องแรก

ใช้เป็นห้องสารบรรณร่วมกับห้องหัวหน้าภาควิชาฯ 

ห้องที่สองใช้เป็นห้องพักอาจารย์ทั้งภาควิชาฯ และ

อีกสองห้องใช้เป็นห้องส�าหรับการเรียนการสอน

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก ่น จัดตั้ งขึ้ นพร ้อมกับ 

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ 

โดยใช้ช่ือว่า “แผนกคณิตศาสตร์ และสถิติ” เป็น

แผนกวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับแผนกวิชาอื่น ๆ  

ของคณะฯ อีก ๔ แผนก ได้แก่ แผนกฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ

  การเรียนการสอนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ โดย รองศาสตราจารย์ 

ร.อ.นิพนธ์ เปาโรหิตย์ ซึ่งโอนย้ายมาจากวิทยาลัย

ครูจันทรเกษม มาเป ็นผู ้สอนคณิตศาสตร ์ให ้

กับนักศึกษารุ ่นแรกของมหาวิทยาลัย จึงถือว่า  

รองศาสตราจารย์ ร.อ.นิพนธ์ เปาโรหิตย์ เป็น

อาจารย ์ท ่ านแรกของภาควิชาคณิตศาสตร  ์

ในช่วงเวลาเดียวกันมีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา

สมทบอย่างต่อเนื่อง อาทิ รองศาสตราจารย์

สมเกียรติ ตั้งพูลผล อาจารย์ธารี วงศ์ทอง และ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ศิวโมกษธรรม 

ขณะเดียวกันยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ส่งอาจารย์พิเศษ

ร ่วมสอนในรายวิชาทางคณิตศาสตร ์จ�านวน  

๓ ท่าน ได้แก่ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สุพพัดดา  

ปวนะฤทธิ์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สมพร เซ่งศร ี

และ รองศาสตราจารย์อนัญญา อภิชาตบุตร

		วนัที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๘ คณะรฐัมนตรี

มีมติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
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  บุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ยังคง

ปฏิบัติภารกิจด้านการสอนวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษา

คณะต่าง ๆ ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยยัง

ไม่มีการรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก จนกระท่ังวันที่ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ คณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ 

จ�านวน ๖ สาขาวชิา ได้แก่ คณติศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 

สัตววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ท�าให้ในปี 

ต่อมาคณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

รุ ่นแรก ทั้งนี้ นักศึกษาของคณะฯ จะต้องเรียน

รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้นปีที่หนึ่งก่อน 

เมือ่ถงึชัน้ปีทีส่องนักศกึษาจงึมสีทิธิเลอืกสาขาวชิาที่

สนใจ แต่หลกัการข้างต้นทางคณะฯ ได้ยกเลกิตัง้แต่

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โดยนักเรียนผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสามารถเลอืกสาขาวชิา

ได้เองตัง้แต่ขัน้ตอนการสมคัรสอบคดัเลอืกเข้าศกึษา

ต่อในระดบัอดุมศกึษา  ในช่วงนีภ้าควชิาฯ  มภีาระงาน 

สอนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมีอาจารย์บางท่านลา

ศึกษาต่อ ท�าให้ขณะนั้นมีจ�านวนอาจารย์ประมาณ 

๑๐ ท่าน ทางภาควิชาฯ จึงได้เชิญอาจารย์พิเศษที่

มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านเพือ่สอนนักศกึษาสาขา

วชิาคณติศาสตร์ อาท ิ  ผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร.บรบิรูณ์ 

ดิษฐกมล จากศูนย์วิจัยเกษตร ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ สอนในรายวิชาสถิติพื้นฐาน และ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ภาควิชาฯ ได้ติดต่อขอรับทุน

จากมูลนิธิ Christchurch เพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญ คือ  

Dr. Graham Wood จาก University of Canterbury 

ประเทศนิวซีแลนด์ มาช่วยสอนในรายวิชาหลัก

การทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐

  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ได ้ย ้ายที่ท�าการไปยังอาคาร SC.03 โดยเป็น

อาคารที่ท�าการร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา

ธรณีวิทยา ห้องประชุมใหญ่ และห้องสมุดคณะฯ  

ในส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์มีที่ท�าการอยู ่ที่

ชั้น ๒, ๓ และ ๔ ของอาคารด้านทิศใต้ ซึ่งอยู่ติด

กับอาคาร SC.02 โดยชั้น ๒ ประกอบด้วยห้อง

สารบรรณ ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ ห้องพักอาจารย์ 

ห้องสมุดภาควิชาฯ ห้องผลิตเอกสาร และห้องเก็บ

พัสดุ ชั้น ๓ ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์ และ 

ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ และชัน้ ๔ เป็นห้องเรยีน

ทั้งหมด ทั้งนี้ มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าทางคณะฯ  

เดิมมแีผนงานทีจ่ะสร้างตึกชวีวทิยา ตึกคณติศาสตร์ 

และตึกธรณีวิทยา รวม ๓ ตึก เพื่อให้ทุกภาควิชา 

ในขณะนั้นมีตึกเป็นของตัวเอง แต่ด้วยข้อจ�ากัด 

ด้านงบประมาณ และความจ�าเป็นเร่งด่วนทีภ่าควชิา 

เหล่านี้ต้องมีที่ท�าการใหม่ จึงได้มีการปรับแบบตึก

ชีววิทยาที่ก�าลังก่อสร้าง ณ ขณะนั้น ให้สามารถ

รองรับส่วนงานต่าง ๆ ของทั้ง ๓ ภาควิชาได้

  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” 

ในคราวเดียวกนักบัการเปล่ียนชือ่คณะวทิยาศาสตร์

และอักษรศาสตร ์ เป ็น “คณะวิทยาศาสตร ์” 

ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบ่ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ การเปลี่ยนแปลงชื่อของ 

ภาควิชาครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

ศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๔ ที่ต ้องการให้สถาบัน

อุดมศึกษามีการผลิตบุคลากรทางด ้านสถิต ิ

ในเวลาต่อมาภาควิชาฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ โดยทบวง

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๒๔ และท�าการเปิดรับนักศึกษาสาขา

วชิาสถติิในปีเดียวกนั ต่อมาทางคณะฯ มดี�าริทีจ่ะจัด

ตั้งภาควิชาสถิติขึ้น เนื่องจากภาระการผลิตบัณฑิต 

ในสาขาวิชาสถิติต้องการก�าลังคน และอุปกรณ์
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  บุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ยังคง

ปฏิบัติภารกิจด้านการสอนวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษา

คณะต่าง ๆ ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยยัง

ไม่มีการรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก จนกระทั่งวันที่ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ คณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ 

จ�านวน ๖ สาขาวชิา ได้แก่ คณติศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 

สัตววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ท�าให้ในป ี

ต่อมาคณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

รุ ่นแรก ท้ังนี้ นักศึกษาของคณะฯ จะต้องเรียน

รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้นปีที่หนึ่งก่อน 

เมือ่ถงึชัน้ปีทีส่องนกัศกึษาจงึมสีทิธเิลอืกสาขาวชิาที่

สนใจ แต่หลกัการข้างต้นทางคณะฯ ได้ยกเลกิตัง้แต่

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โดยนักเรียนผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสามารถเลอืกสาขาวชิา

ได้เองต้ังแต่ขัน้ตอนการสมคัรสอบคดัเลือกเข้าศกึษา

ต่อในระดบัอดุมศกึษา  ในช่วงนีภ้าควชิาฯ  มภีาระงาน 

สอนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมีอาจารย์บางท่านลา

ศึกษาต่อ ท�าให้ขณะนั้นมีจ�านวนอาจารย์ประมาณ 

๑๐ ท่าน ทางภาควิชาฯ จึงได้เชิญอาจารย์พิเศษที่

มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านเพือ่สอนนกัศกึษาสาขา

วชิาคณติศาสตร์ อาท ิ  ผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร.บรบิรูณ์ 

ดิษฐกมล จากศูนย์วิจัยเกษตร ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ สอนในรายวิชาสถิติพื้นฐาน และ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ภาควิชาฯ ได้ติดต่อขอรับทุน

จากมูลนิธิ Christchurch เพื่อให้ส่งผู้เชี่ยวชาญ คือ  

Dr. Graham Wood จาก University of Canterbury 

ประเทศนิวซีแลนด์ มาช่วยสอนในรายวิชาหลัก

การทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐

  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ได ้ย ้ายที่ท�าการไปยังอาคาร SC.03 โดยเป็น

อาคารท่ีท�าการร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา

ธรณีวิทยา ห้องประชุมใหญ่ และห้องสมุดคณะฯ  

ในส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์มีท่ีท�าการอยู ่ที่

ชั้น ๒, ๓ และ ๔ ของอาคารด้านทิศใต้ ซึ่งอยู่ติด

กับอาคาร SC.02 โดยชั้น ๒ ประกอบด้วยห้อง

สารบรรณ ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ ห้องพักอาจารย์ 

ห้องสมุดภาควิชาฯ ห้องผลิตเอกสาร และห้องเก็บ

พัสดุ ชั้น ๓ ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์ และ 

ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ และชัน้ ๔ เป็นห้องเรยีน

ทั้งหมด ทั้งนี้ มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าทางคณะฯ  

เดิมมแีผนงานท่ีจะสร้างตกึชวีวทิยา ตกึคณติศาสตร์ 

และตึกธรณีวิทยา รวม ๓ ตึก เพื่อให้ทุกภาควิชา 

ในขณะนั้นมีตึกเป็นของตัวเอง แต่ด้วยข้อจ�ากัด 

ด้านงบประมาณ และความจ�าเป็นเร่งด่วนทีภ่าควชิา 

เหล่านี้ต้องมีที่ท�าการใหม่ จึงได้มีการปรับแบบตึก

ชีววิทยาที่ก�าลังก่อสร้าง ณ ขณะนั้น ให้สามารถ

รองรับส่วนงานต่าง ๆ ของทั้ง ๓ ภาควิชาได้

  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” 

ในคราวเดยีวกนักบัการเปลีย่นชือ่คณะวทิยาศาสตร์

และอักษรศาสตร ์ เป ็น “คณะวิทยาศาสตร ์” 

ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ การเปลี่ยนแปลงช่ือของ 

ภาควิชาครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

ศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี ๔ ท่ีต้องการให้สถาบัน

อุดมศึกษามีการผลิตบุคลากรทางด ้านสถิต ิ

ในเวลาต่อมาภาควิชาฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ โดยทบวง

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๒๔ และท�าการเปิดรับนักศึกษาสาขา

วชิาสถติิในปีเดยีวกนั ต่อมาทางคณะฯ มดี�ารทิีจ่ะจดั

ตั้งภาควิชาสถิติข้ึน เน่ืองจากภาระการผลิตบัณฑิต 

ในสาขาวิชาสถิติต้องการก�าลังคน และอุปกรณ์
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เฉพาะทาง จนในทีส่ดุมปีระกาศทบวงมหาวทิยาลัย 

เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ สาขาวิชาสถิติจึงถูกโอน

ให้ไปสังกัดภาควิชาสถิติ พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติอีกครั้ง โดยกลับมา 

ใช้ชื่อ “ภาควิชาคณิตศาสตร์” ดังเดิม

  หลังจากท่ีภาควิชาคณิตศาสตร์เป ิด

รับนักศึกษามาแล้วกว่า ๑๐ รุ ่น และบริการ

สอนรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แก่นักศึกษา 

คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วกว่า 

๒๐ ปี ด้วยความพร้อม และศักยภาพของบุคลากร 

ภาควิชาฯ จึงมีแผนการที่จะผลิตมหาบัณฑิตสาขา

วิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้คณาจารย์ในภาควิชาฯ 

มีความเห็นร่วมกันว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีใช้อยู่ในขณะนั้นมีรายวิชา

บงัคับเลอืกในภาควชิาฯ น้อยเกนิไป ขณะทีร่ายวชิา

บังคับเลือกนอกภาควิชาฯ กลับมีมากเกินไป และ

คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีความเห็นว่าต้องเพิ่ม

รายวชิาสมัมนา (Seminar) และ โครงงาน (Project) 

เข้าในหลักสตูรด้วย  ดงันัน้ภาควชิาฯ จงึมคี�าสัง่แต่งตัง้ 

คณะกรรมการสองชุด ชุดหนึ่งด�าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อีกชุดหน่ึงร ่าง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะกรรมการ

ทัง้สองชดุเริม่ด�าเนินการพร้อมกนัในวันท่ี ๑ มนีาคม 

๒๕๒๘ ทั้งนี้ หลักสูตรทั้งสองได้รับการอนุมัติจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๑

  ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๓๐ เป็น

ช่วงเวลาที่ภาควิชาฯ ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน และ

พฒันาองค์ความรูด้้านคอมพวิเตอร์ในภูมภิาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ โดยมีการจัดการอบรม และประชุม

สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในด้าน

ภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส�าเร็จรูปต่าง ๆ 

ในช่วงปิดภาคการศึกษา ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 

ภาษาเบสคิ,  ภาษาโฟแทรน,  ภาษาโคบอล,  ภาษา C, 

ภาษา C++, dBase II, dBase III, dBase III Plus 

เป็นต้น  โดยจดัอบรมโครงการละ ๑๐ วนั มผีูเ้ข้าร่วม 

อบรมหลากหลายอาชีพ และมีจ�านวนมากในทุก

โครงการ และในวันท่ี ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๘  

ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง 

“คอมพิวเตอร์กับผู้บริหารการศึกษาในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัด

ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า ๓๐๐ คน  

  ในเวลาต่อมาภาควิชาคณิตศาสตร์ได้

เห็นความส�าคัญ และบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อ

การพัฒนางานด้านต่าง ๆ และเห็นสมควรให้มีการ

ผลิตบัณฑิตสาขานี้ขึ้น ภาควิชาฯ จึงเสนอแต่งตั้ง 

คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ และภาควิชาฯ ยังคงด�าเนินการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไปควบคู่กัน 

เช่น ในวนัที ่๒๔-๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๙  ภาควชิาฯ 

ได้จัดการประชุมวิชาการเร่ือง “การบริหารงาน

คอมพิวเตอร์อย ่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียน

มั ธยมศึกษา” ณ โรงแรมขอนแก ่นโฮ เต็ล 

จังหวัดขอนแก ่น มีผู ้ เข ้าร ่วมอบรมมากกว ่า 

๓๐๐ คนเช่นกัน และได้รับการอนุมัติหลักสูตรฯ  

จากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๓๐ ท�าให ้สามารถรับนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทันทีในเดือนเมษายน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๐  

  เดอืนตลุาคม ๒๕๓๐ ภาควชิาคณติศาสตร์

ได้ย้ายที่ท�าการอีกครั้งไปยังอาคาร SC.06 โดย 

เป ็นอาคารที่ท�าการร ่วมกับส�านักงานคณบดี  

ภาควิชาสถิติ ภาควิชาฟิสิกส์ และห้องสมุดคณะฯ 

ในส่วนของภาควิชาฯ มีที่ท�าการอยู่ที่ชั้น ๓ รวมถึง
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พื้นที่บางส่วนของชั้น ๒ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน 

และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง โดย 

ขณะนั้นมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รวม ๓๙ เครื่อง 

และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส�าหรับอาจารย์

อีก ๑ ห้อง ส่วนชั้น ๓ ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ  อาทิ  

ห้องสารบรรณ ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ ห้องพัก

อาจารย์ และห้องเรียน

  ภายหลังจากท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบณัฑติ  ได้รบัการรบัรอง ภาควชิาฯ จงึได้ด�าเนนิ

การสอบคดัเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในระดบัปรญิญาโท 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเป็นการสอบข้อเขียน และ 

สอบสัมภาษณ์ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู ้ใดท่ีสอบผ่าน 

ในปีถัดมา (พ.ศ. ๒๕๓๓) มีการจัดสอบอีกครั้ง และ

มีผู้สอบได้ ๒ คน จึงนับได้ว่าเป็นนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโทรุน่แรกของภาควชิาฯ นกัศกึษาทัง้สองคน 

มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จันทร์ทิพย์ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะวิทยาศาสตร์ 

มแีผนการทีจ่ะจดัตัง้ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

ฉบบัที ่๗ อาจารย์ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

จึงได ้ร ่วมกันก่อตั้ง “โครงการจัดตั้งภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์” โดยโครงการดังกล่าวได้

รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าภาควิชา

คณิตศาสตร์ และคณบดคีณะวิทยาศาสตร์ จนกระทัง่

สามารถน�าเสนอโครงการไปยังทบวงมหาวิทยาลัย 

ในที่สุดจึงมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๗ ให้จัดตั้งภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ท�าให้สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ถูกโอนไปอยู ่สังกัดภาควิชาใหม ่

ดังกล่าว

  เดือนธันวาคม ๒๕๓๖  ภาควิชา

คณิตศาสตร์ได้ย้ายที่ท�าการไปยังอาคาร SC.07 

ซ่ึงเป็นที่ต้ังปัจจุบัน โดยส่งมอบที่ท�าการเดิมให้แก่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ขณะนั้นก�าลัง

จะได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง ทั้งนี้ อาคาร SC.07  

เป็นที่ท�าการร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชา 

ชีวเคมี ศูนย ์วิ จัยอนุกรมวิธานประยุกต ์ และ 

ห้องประชุมพิมล กลกิจ ในช่วงแรกภาควิชา

คณิตศาสตร์มีท่ีท�าการอยู่ท่ีชั้น ๒ และ ๓ ของตึก 

ด ้ านทิศ เหนือ  ต ่อมางานวิจั ยของภาควิชา

คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้า และมีความหลาก

หลายมากข้ึน จ�าเป็นต้องมีการจัดต้ังห้องวิจัยทาง

คณิตศาสตร์เฉพาะทาง ภาควิชาฯ จึงได้ขอใช้

พื้นที่ชั้น ๔ ทางด้านทิศตะวันออกของห้องประชุม 

พิมลกลกิจ เพ่ิมเติม ซ่ึงเดิมเป็นห้องเรียนท่ีอยู ่ 

ในความดูแลของคณะฯ ป ัจจุบันพื้นที่ชั้น ๒   

ประกอบด้วยห้องสารบรรณ ห้องผู้บริหารภาควิชา 

ห้องจ�าหน่ายหนังสือ ห้องสมุดภาควิชา ห้องเก็บ

พัสดุ ห้องประชุมและห้องพักอาจารย์ ส่วนชั้น ๓  

ประกอบด้วย ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์

ห้องพักนักศึกษา และห้องพักอาจารย์ ขณะที่ชั้น ๔ 

เป็นห้องวิจัยทางคณิตศาสตร์เฉพาะทาง

  เนือ่งด้วยความก้าวหน้าทางวชิาการด้าน

คณิตศาสตร์ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์

แขนงอื่น ๆ ได้มากมาย ประกอบกับภาคธุรกิจ

และภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้บัณฑิตที่มี 

ความรูค้วามสามารถด้านคณติศาสตร์เพือ่แก้ปัญหา

เฉพาะทาง ภาควิชาฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะเปิดรับ

นกัศกึษาในสาขาวชิาคณติศาสตร์ประยกุต์ขึน้ จงึได้

ด�าเนินการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จนกระทั่งสามารถเปิด

รับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากนั้น

ภาควชิาฯ จึงได้ด�าเนนิการร่างหลักสูตรวทิยาศาสตร
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พื้นที่บางส่วนของชั้น ๒ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน 

และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง โดย 

ขณะนั้นมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รวม ๓๙ เครื่อง 

และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส�าหรับอาจารย์

อีก ๑ ห้อง ส่วนชั้น ๓ ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ  อาทิ  

ห้องสารบรรณ ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ ห้องพัก

อาจารย์ และห้องเรียน

  ภายหลังจากที่หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบณัฑติ  ได้รบัการรบัรอง ภาควชิาฯ จงึได้ด�าเนนิ

การสอบคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในระดับปรญิญาโท 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเป็นการสอบข้อเขียน และ 

สอบสัมภาษณ์ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู ้ใดที่สอบผ่าน 

ในปีถัดมา (พ.ศ. ๒๕๓๓) มีการจัดสอบอีกครั้ง และ

มีผู้สอบได้ ๒ คน จึงนับได้ว่าเป็นนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโทรุน่แรกของภาควชิาฯ นกัศกึษาทัง้สองคน 

มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จันทร์ทิพย์ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะวิทยาศาสตร์ 

มแีผนการท่ีจะจัดต้ังภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

ฉบบัที ่๗ อาจารย์ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

จึงได ้ร ่วมกันก่อต้ัง “โครงการจัดต้ังภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์” โดยโครงการดังกล่าวได้

รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าภาควิชา

คณติศาสตร์ และคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ จนกระทัง่

สามารถน�าเสนอโครงการไปยังทบวงมหาวิทยาลัย 

ในที่สุดจึงมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๗ ให้จัดต้ังภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ท�าให้สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ถูกโอนไปอยู ่สังกัดภาควิชาใหม ่

ดังกล่าว

  เดือนธันวาคม ๒๕๓๖  ภาควิชา

คณิตศาสตร์ได้ย้ายที่ท�าการไปยังอาคาร SC.07 

ซ่ึงเป็นที่ตั้งปัจจุบัน โดยส่งมอบที่ท�าการเดิมให้แก่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีขณะนั้นก�าลัง

จะได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง ท้ังนี้ อาคาร SC.07  

เป็นที่ท�าการร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชา 

ชีวเคมี ศูนย ์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ์ และ 

ห้องประชุมพิมล กลกิจ ในช่วงแรกภาควิชา

คณิตศาสตร์มีที่ท�าการอยู่ที่ชั้น ๒ และ ๓ ของตึก 

ด ้ านทิศ เหนือ  ต ่อมางานวิจั ยของภาควิชา

คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้า และมีความหลาก

หลายมากขึ้น จ�าเป็นต้องมีการจัดตั้งห้องวิจัยทาง

คณิตศาสตร์เฉพาะทาง ภาควิชาฯ จึงได้ขอใช้

พื้นที่ชั้น ๔ ทางด้านทิศตะวันออกของห้องประชุม 

พิมลกลกิจ เพิ่มเติม ซึ่งเดิมเป็นห้องเรียนที่อยู ่ 

ในความดูแลของคณะฯ ป ัจจุ บันพื้นที่ชั้น ๒   

ประกอบด้วยห้องสารบรรณ ห้องผู้บริหารภาควิชา 

ห้องจ�าหน่ายหนังสือ ห้องสมุดภาควิชา ห้องเก็บ

พัสดุ ห้องประชุมและห้องพักอาจารย์ ส่วนชั้น ๓  

ประกอบด้วย ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์

ห้องพักนักศึกษา และห้องพักอาจารย์ ขณะที่ชั้น ๔ 

เป็นห้องวิจัยทางคณิตศาสตร์เฉพาะทาง

  เนือ่งด้วยความก้าวหน้าทางวชิาการด้าน

คณิตศาสตร์ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์

แขนงอื่น ๆ ได้มากมาย ประกอบกับภาคธุรกิจ

และภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้บัณฑิตที่มี 

ความรูค้วามสามารถด้านคณติศาสตร์เพือ่แก้ปัญหา

เฉพาะทาง ภาควิชาฯ จึงมีแนวคิดที่จะเปิดรับ

นกัศกึษาในสาขาวชิาคณติศาสตร์ประยกุต์ขึน้ จึงได้

ด�าเนินการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จนกระทั่งสามารถเปิด

รับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากนั้น

ภาควชิาฯ จงึได้ด�าเนนิการร่างหลกัสตูรวทิยาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ข้ึนมา

อีกหลักสูตรหน่ึง และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ หลังจากนั้นภาควิชาฯ ได้

ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ 

เพื่อออกไปรับใช้สังคม กอปรกับมีบุคลากรสาย 

ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งส่วนใหญ่

ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้วยความ

พร้อมเหล่านี้ ภาควิชาฯ จึงได้ด�าเนินการร่าง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อเปิดสอนในระดับ

ปริญญาเอก โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เปิดรับ

นักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ได้เปิดรับนักศึกษารุ ่นแรก 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้มีการปรับปรุง

หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละ

ยคุสมยั โดยในปัจจบุนัหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้งสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ รวม ๖ หลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้

ภาควิชาฯ ยังคงสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการ 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์

ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การอบรมการใช้โปรแกรม 

LaTeX, GeoGebra, SciLab, MatLab เป็นต้น การ

เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการทางคณติศาสตร์  

(Annual Meeting in Mathematics, AMM) 

ครัง้ที ่๑, ๕ และ ๑๖  การเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศคร้ังท่ี ๑ และ 

๑๑ รวมไปถงึการเป็นศนูย์โครงการส่งเสรมิโอลมิปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 

(สอวน.) และการส่งบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วม 

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. เป็นต้น

  จากวันแรกของการก ่อตั้ งภาควิชา

คณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้ท�าหน้าท่ี

ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มี 

ความรู ้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่กอปร

ด้วยวิทยา จริยา ปัญญา และยังคงมุ่งมั่น พัฒนา 

สร้างสรรค์สังคมต่อไป

๒. หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

  ระดับปริญญาตรี

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

  ระดับปริญญาโท

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

  ระดับปริญญาเอก

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

 เริ่มจากการก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่เป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังกราฟที่แสดงให้เห็นต่อไปนี้
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จ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส�าเร็จการศึกษาตามรหัสการเข้าศึกษา (แบบสะสม)

กราฟที่ ๑ แสดงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

จ�านวนบณัฑติระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอกทีส่�าเรจ็การศกึษาตามรหสัการเข้าศกึษา (แบบสะสม)

            กราฟที่ ๒ แสดงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาโท                กราฟที่ ๓ แสดงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก

  ทุกหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่

ส�าคัญของคณติศาสตร์และศาสตร์แขนงอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ฝึกฝนให้ผูเ้รยีนมทีกัษะทีพ่ร้อมส�าหรบัการท�างาน  

รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้น�า และยึดมั่นในจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ 

ท�าวจัิย โดยการสร้างองค์ความรูใ้หม่ หรอื บรูณาการองค์ความรูต่้าง ๆ  เพือ่แก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน  และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่ต้องใช้ความรู ้

ขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติได้
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จ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส�าเร็จการศึกษาตามรหัสการเข้าศึกษา (แบบสะสม)

กราฟที่ ๑ แสดงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

จ�านวนบณัฑติระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอกทีส่�าเรจ็การศกึษาตามรหสัการเข้าศกึษา (แบบสะสม)

            กราฟที่ ๒ แสดงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาโท                กราฟที่ ๓ แสดงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก

  ทุกหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่

ส�าคญัของคณติศาสตร์และศาสตร์แขนงอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ฝึกฝนให้ผูเ้รยีนมทีกัษะทีพ่ร้อมส�าหรบัการท�างาน  

รวมท้ังเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้น�า และยึดมั่นในจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ 

ท�าวจิยั โดยการสร้างองค์ความรูใ้หม่ หรอื บรูณาการองค์ความรูต่้าง ๆ  เพือ่แก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน  และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่ต้องใช้ความรู ้

ขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติได้
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๓. ข้อมูลกลุ่มวิจัยของภาควิชาคณิตศาสตร์

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้มีการจัดต้ังกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านข้ึนมา เพ่ือสร้างความร่วมมือใน 

ด้านงานวิจัยและสร้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการวิจัย ได้แก่  

กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง กลุ่มวิจัยทางพีชคณิต กลุ่มวิจัยฟังก์ชันวางนัยทั่วไป กลุ่มวิจัยทฤษฎีจ�านวน 

และการประยุกต์ กลุ่มวิจัยทฤษฎีกราฟ กลุ่มวิจัยเชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะสมที่สุด กลุ่มวิจัยการเงิน 

และการประกันภัย กลุ่มวิจัยทฤษฎีเสถียรภาพ และกลุ่มวิจัยธรณีฟิสิกส์เชิงค�านวณ ท�าให้จ�านวนงานวิจัย

ของภาควิชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.๑  กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง (Fixed Point Theory)

  ทฤษฎีจุดตรึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีอยู ่จริง และระเบียบวิธีการประมาณค่าจุดตรึง 

ของการส่งบางแบบ ภายใต้สมบัติบางประการ ทฤษฎีจุดตรึงมีบทบาทในหลากหลายสาขาวิชา เช่น 

สมการการเชิงอนุพันธ์และเชิงปริพันธ์ ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน ทฤษฎีเสถียรภาพ และการหาค่าเหมาะสม 

  ๓.๒  กลุ่มวิจัยทางพีชคณิต (Algebra)

  เป็นการทราบกันดีแล้วว่าพีชคณิตเป็นแขนงหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่ส�าคัญ ที่มีผู ้ศึกษามา

ยาวนาน ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การหารากของสมการโพลีโนเมียลก�าลังต่าง ๆ โดยความรู้เหล่านี้ 

ท้ายที่สุดแล้วได้ถูกน�ามาศึกษาในแบบนามธรรมยิ่งข้ึนกลายเป็นกลุ่มวิชาต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีกรุป 

ทฤษฎีริง และทฤษฎีฟีลด์ ในกลุ ่มวิจัยน้ีได้มุ ่งเน้นความสนใจในด้านการศึกษาสมบัติทางพีชคณิต 

ที่น่าสนใจของทฤษฎีกึ่งกลุ่ม และ ทฤษฎีกึ่งริง ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีที่กล่าวมานี้ล้วนสามารถน�าไปประยุกต์ 

ใช้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงในสาขาคอมพิวเตอร์อีกด้วย

  ๓.๓  กลุ่มวิจัยฟังก์ชันวางนัยทั่วไป (Generalized Functions)

  กลุ ่มวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของฟังก์ชันวางนัย ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ 

สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน และ ควอนตัมแคลคูลัส รวมถึงการน�าสิ่งที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้

  ๓.๔  กลุ่มวิจัยทฤษฎีจ�านวนและการประยุกต์ (Number Theory and Applications)

  ทฤษฎีจ�านวนเป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของจ�านวนเต็ม และ 

สมบัติของจ�านวนประเภทอื่น ๆ ที่เป็นภาคขยายของจ�านวนเต็ม เช่น จ�านวนตรรกยะ จ�านวนพีชคณิต 

เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการศึกษาทฤษฎีจ�านวนโดยแบ่งย่อยออกไปตามเครื่องมือที่ใช้ และสิ่งที่สนใจศึกษา 

เช่น ทฤษฎีจ�านวนวิเคราะห์ ทฤษฎีจ�านวนพีชคณิต เรขาคณิตไดโอแฟนไทน์ เป็นต้น ซึ่งความรู้ด้านทฤษฎี

จ�านวนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในศาสตร์แขนงอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีรหัส วิทยาการ 

การเข้ารหัสลับ และการสร้างจ�านวนสุ่มเทียม เป็นต้น
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  ๓.๕  กลุ่มวิจัยทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)

  ทฤษฎีกราฟเป็นสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษากราฟซึ่งเป็นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างสิง่ต่าง ๆ  โดยในส่วนของวชิาทฤษฎกีราฟมทีัง้การศกึษาทางทฤษฎ ีและการประยกุต์ใช้ทีแ่พร่หลาย

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับที่ต้องใช้ความรู้ขั้นสูง กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎ ี

เพื่อให้ได้ค่า และคุณสมบัติทางกราฟที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้สีกราฟซ่ึงเป็นการให้ 

ค่าต่าง ๆ ในกราฟ ให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเง่ือนไขที่ก�าหนด ซ่ึงนอกจากการให้สีกราฟจะมีคุณค่า 

ในทางทฤษฎีเองแล้ว ยังถูกน�าไปใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม

อีกด้วย

  ๓.๖  กลุ่มวิจัยเชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Numerical Methods and 

Optimizations)

  กลุ่มวิจัยนี้มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และการออกแบบวิธีที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึง 

วิธีการเชิง เมตาฮิวริสติก วิธีเชิงประชากร วิธีเชิงสุ ่ม วิธีเชิงสถิติ การศึกษาเชิงการทดลอง และ 

การจ�าลองแบบ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทันสมัย เช่น ปัญหาการจัด 

ตารางงาน ปัญหาการขนส่ง ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม และการประมวลผล

ภาพดิจิทัล เป็นต้น

  ๓.๗  กลุ่มวิจัยการเงินและการประกันภัย (Finance and Insurance)

  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการ

ประเมินความเสี่ยงทางการเงินและการประกันภัย รวมไปถึงการพยากรณ์ทางการเงินต่าง ๆ ซ่ึงท�าการ

วเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  ในอดตีและปัจจบุนัเพือ่น�ามาประเมนิความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตโดยมกีารสร้าง 

ตัวแบบของเหตุการณ์การเสี่ยงภัยเป็นส�าคัญ เพื่อประมาณและคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให ้

มีความน่าจะเป็นไปได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด

  ๓.๘  กลุ่มวิจัยทฤษฎีเสถียรภาพ (Stability Theory)

  มุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพรูปแบบต่าง ๆ ของระบบพลศาสตร์ที่มีตัวหน่วงหลาย ๆ ระบบ 

เงื่อนไขของการมีเสถียรภาพของระบบต่าง ๆ ท่ีได้มานั้น นอกจากจะเป็นทฤษฎีบทท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่

แล้วยังสามารถน�าไปต่อยอดความรู้ในทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ได้

  ๓.๙  กลุ่มวิจัยธรณีฟิสิกส์เชิงค�านวณ (Computational Geophysics)

  มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยที่แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจ�าลองไปข้างหน้าทางธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ 

ด้วยการประยุกต์ใช้และดัดแปลงวิธีเชิงตัวเลขให้มีประสิทธิภาพและแม่นย�า นอกจากนี้ยังได้มุ ่งเน้น 

การพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการค�านวณย้อนกลับที่ส่วนหนึ่งอาศัยกระบวนการแบบจ�าลอง 

ไปข้างหน้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อน�าไปใช้แปลความข้อมูลที่วัดได้จริงจากการส�ารวจทางธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ 

ให้มีความแม่นย�า น่าเชื่อถือต่อการน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการแปลความข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ
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  ๓.๕  กลุ่มวิจัยทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)

  ทฤษฎีกราฟเป็นสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษากราฟซึ่งเป็นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงต่าง ๆ  โดยในส่วนของวชิาทฤษฎกีราฟมทีัง้การศกึษาทางทฤษฎ ีและการประยกุต์ใช้ทีแ่พร่หลาย

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั่วไป จนถึงระดับที่ต้องใช้ความรู้ขั้นสูง กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎ ี

เพ่ือให้ได้ค่า และคุณสมบัติทางกราฟที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้สีกราฟซึ่งเป็นการให้ 

ค่าต่าง ๆ ในกราฟ ให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเง่ือนไขที่ก�าหนด ซึ่งนอกจากการให้สีกราฟจะมีคุณค่า 

ในทางทฤษฎีเองแล้ว ยังถูกน�าไปใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม

อีกด้วย

  ๓.๖  กลุ่มวิจัยเชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Numerical Methods and 

Optimizations)

  กลุ่มวิจัยนี้มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และการออกแบบวิธีที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึง 

วิธีการเชิง เมตาฮิวริสติก วิธีเชิงประชากร วิธีเชิงสุ ่ม วิธีเชิงสถิติ การศึกษาเชิงการทดลอง และ 

การจ�าลองแบบ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทันสมัย เช่น ปัญหาการจัด 

ตารางงาน ปัญหาการขนส่ง ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม และการประมวลผล

ภาพดิจิทัล เป็นต้น

  ๓.๗  กลุ่มวิจัยการเงินและการประกันภัย (Finance and Insurance)

  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการ

ประเมินความเส่ียงทางการเงินและการประกันภัย รวมไปถึงการพยากรณ์ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งท�าการ

วเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  ในอดีตและปัจจุบนัเพ่ือน�ามาประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตโดยมกีารสร้าง 

ตัวแบบของเหตุการณ์การเสี่ยงภัยเป็นส�าคัญ เพื่อประมาณและคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให ้

มีความน่าจะเป็นไปได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด

  ๓.๘  กลุ่มวิจัยทฤษฎีเสถียรภาพ (Stability Theory)

  มุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพรูปแบบต่าง ๆ ของระบบพลศาสตร์ที่มีตัวหน่วงหลาย ๆ ระบบ 

เงื่อนไขของการมีเสถียรภาพของระบบต่าง ๆ ท่ีได้มานั้น นอกจากจะเป็นทฤษฎีบทที่เป็นองค์ความรู้ใหม่

แล้วยังสามารถน�าไปต่อยอดความรู้ในทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ได้

  ๓.๙  กลุ่มวิจัยธรณีฟิสิกส์เชิงค�านวณ (Computational Geophysics)

  มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยที่แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจ�าลองไปข้างหน้าทางธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ 

ด้วยการประยุกต์ใช้และดัดแปลงวิธีเชิงตัวเลขให้มีประสิทธิภาพและแม่นย�า นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้น 

การพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการค�านวณย้อนกลับที่ส่วนหนึ่งอาศัยกระบวนการแบบจ�าลอง 

ไปข้างหน้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อน�าไปใช้แปลความข้อมูลที่วัดได้จริงจากการส�ารวจทางธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ 

ให้มีความแม่นย�า น่าเชื่อถือต่อการน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการแปลความข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ
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๔. บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

  ๔.๑  บุคลากรสายผู้สอน

 ผศ. ดร.กนกวรรณ  วงษ์จันทร์ ผศ. ดร.บัณฑิต  ภิบาลจอมมี

 รศ. ดร.กิตติกร  นาคประสิทธิ์ ผศ.ประภัทร  วิเศษมงคลชัย

 ผศ. ดร.เกียรติ  แสงอรุณ ดร.ปิยทัสน์  ฉัตรวรวิทย์

 รศ. ดร.เกียรติสุดา  นาคประสิทธิ์ ผศ. ดร.พงศกร  ยศแก้ว

 รศ. ดร.คณิต  มุกดาใส ผศ. ดร.พิกุล  ภูผาสุข

 รศ. ดร.ค�าสิงห์  นนเลาพล ดร.มงคล  ตุ้นทัพไทย

 ดร.จีระยุทธ  เวทย์วีระพงศ์ ดร.รจนา  เชี่ยวชาญ

 ผศ. ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์ ดร.รพีพรรณ  ไกรแก้ว

 ดร.ณัฐวุฒิ  นุโพธิ์  ผศ. ดร.วริษา  นาคพิมพ์

 ดร.ดิน  ประทุมวรรณ์ ผศ. ดร.วัชรินทร์  คล่องดี

 ดร.ทศพร  แถลงธรรม รศ. ดร.วิจารณ์  สดศิริ

 ผศ. ดร.ทศพร  ทองจันทึก  ดร.วีณากร  เอี่ยวสานุรักษ์

 ผศ. ดร.ธงชัย  บทมาตย์ ผศ. ดร.วีระชัย  สาระคร

 รศ. ดร.ธวัช  ช่างผัส ผศ. ดร.สมนึก  วรวิเศษ

 ดร.ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์ รศ. ดร.สาธิต  แซ่จึง

 ดร.นวรัตน์  เอกก้านตรง ผศ. ดร.เสวียน  ใจดี

 รศ. ดร.นรากร  คณาศรี ผศ.สุณี  อัษฎายุธ

 ผศ. ดร.นิมิต  นิมานะ ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด

 รศ. ดร.บัญชา  อานนท์กิจพานิช ดร.อุดม  โชติวรรธกวณิช

  ๔.๒  บุคลากรสายสนับสนุน

 นางประนอม  แสงโชติ นางชฎาพร  จ�าปานิล 

 นายธวัชชัย  ราชธานี  นางวัชราภรณ์  เขียวสด

 นายธีระเดช  ธนะภวา 

  ๔.๓  คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

 รศ.สมเกียรติ ตั้งพูลผล รศ เที่ยง ภูมิสะอาด

 อ.เครือวัลย์ ทยานยง อ.เฟื่องฟ้า ศรีจันทพงศ์

 อ.ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท

 ผศ. ดร.วัฒนา เถาว์ทิพย์ รศ.จิระสุข อิฐรัตน์

 อ.สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย อ.สมเกียรติ พาน้อย

 รศ. ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร ผศ.ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร

 รศ. ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์ ผศ. ดร.ประกิต  จ�าปาชนม์
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  ๔.๔ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ร่วมสอน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 Prof. Graham Wood  University of Canterbury, New Zealand (๒๕๑๙-๒๕๒๐)

 Prof. Nguyen Van Sanh Hue University, Vietnam (๒๕๓๙-๒๕๔๕)

 Prof. Robert Patrick Sullivan University of Western Australia, Australia (๒๕๔๐-๒๕๔๔)

 Prof. Klaus Denecke University of Potsdam, Germany (๒๕๔๐-๒๕๕๒)

 Prof. Xiaoling Xiang Guizhou University, China (๒๕๔๗-๒๕๔๘)

 Prof. Tran Loc Hung  University of Finance and Marketing, Vietnam (๒๕๕๒-๒๕๕๓)

 Prof. Jörg Koppitz  University of Potsdam, Germany (๒๕๖๑-๒๕๖๒)

  ๔.๕  บุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ

 นายสมัย พาดี  นางค�าพา อนุศรี

๕. ท�าเนียบหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

 ๑. รศ. ร.อ.นิพนธ์ เปาโรหิต  (เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ-๒๕๑๓), (๒๕๒๓-๒๕๒๗)

 ๒. รศ. ดร.บุญส่ง ศิวะโมกษธรรม (รักษาราชการฯ)                  (๒๕๑๓-๒๕๑๖)

 ๓. ผศ.พูลสุข ธันวารชร (รักษาราชการฯ)                  (๒๕๑๖-๒๕๑๗)

 ๔. รศ. ดร.สุชาติ จันทร์ทิพย์         (๒๕๑๗-๒๕๒๓), (๒๕๓๗-๒๕๓๘)

 ๕. ผศ.สมเกียรติ ตั้งพูลผล                         ๒๕๒๗

 ๖. อ.เครือวัลย์ ทยานยง                    (๒๕๒๗-๒๕๓๑)

 ๗. รศ.เที่ยง ภูมิสะอาด        (๒๕๓๑-๒๕๓๖), (๒๕๔๒-๒๕๔๒)

 ๘. ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท                   (๒๕๓๘-๒๕๔๒)

 ๙. ผศ. ดร.ประกิต จ�าปาชนม์        (๒๕๔๒-๒๕๔๓), (๒๕๕๑-๒๕๕๒)

 ๑๐. ผศ.ประภัทร วิเศษมงคลชัย                   (๒๕๔๓-๒๕๔๕)

 ๑๑. รศ. ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์                   (๒๕๔๕-๒๕๔๖)

 ๑๒. ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ                   (๒๕๔๖-๒๕๔๘)

 ๑๓. ดร.วิจารณ์ สดศิริ (รักษาราชการฯ)                  (๒๕๔๘-๒๕๔๙)

 ๑๔. ผศ.สุณี อัษฎายุธ                (๒๕๔๙-๒๕๕๐)

 ๑๕. รศ. ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร                   (๒๕๕๐-๒๕๕๑)

 ๑๖. อ.สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย (รักษาราชการฯ)                        ๒๕๕๑

 ๑๗. ผศ.ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร                (๒๕๕๒-๒๕๕๔)

 ๑๘. ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด                   (๒๕๕๔-๒๕๖๐)

 ๑๙. ผศ. ดร.วีระชัย สาระคร                                         (๒๕๖๐-๒๕๖๑)

 ๒๐. ผศ. ดร.วัชรินทร์ คล่องดี (รักษาราชการฯ)                        ๒๕๖๑

 ๒๑. รศ. ดร.ธวัช ช่างผัส                   (๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
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  ๔.๔ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ร่วมสอน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 Prof. Graham Wood  University of Canterbury, New Zealand (๒๕๑๙-๒๕๒๐)

 Prof. Nguyen Van Sanh Hue University, Vietnam (๒๕๓๙-๒๕๔๕)

 Prof. Robert Patrick Sullivan University of Western Australia, Australia (๒๕๔๐-๒๕๔๔)

 Prof. Klaus Denecke University of Potsdam, Germany (๒๕๔๐-๒๕๕๒)

 Prof. Xiaoling Xiang Guizhou University, China (๒๕๔๗-๒๕๔๘)

 Prof. Tran Loc Hung  University of Finance and Marketing, Vietnam (๒๕๕๒-๒๕๕๓)

 Prof. Jörg Koppitz  University of Potsdam, Germany (๒๕๖๑-๒๕๖๒)

  ๔.๕  บุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ

 นายสมัย พาดี  นางค�าพา อนุศรี

๕. ท�าเนียบหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

 ๑. รศ. ร.อ.นิพนธ์ เปาโรหิต  (เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ-๒๕๑๓), (๒๕๒๓-๒๕๒๗)

 ๒. รศ. ดร.บุญส่ง ศิวะโมกษธรรม (รักษาราชการฯ)                  (๒๕๑๓-๒๕๑๖)

 ๓. ผศ.พูลสุข ธันวารชร (รักษาราชการฯ)                  (๒๕๑๖-๒๕๑๗)

 ๔. รศ. ดร.สุชาติ จันทร์ทิพย์         (๒๕๑๗-๒๕๒๓), (๒๕๓๗-๒๕๓๘)

 ๕. ผศ.สมเกียรติ ตั้งพูลผล                         ๒๕๒๗

 ๖. อ.เครือวัลย์ ทยานยง                    (๒๕๒๗-๒๕๓๑)

 ๗. รศ.เที่ยง ภูมิสะอาด        (๒๕๓๑-๒๕๓๖), (๒๕๔๒-๒๕๔๒)

 ๘. ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท                   (๒๕๓๘-๒๕๔๒)

 ๙. ผศ. ดร.ประกิต จ�าปาชนม์        (๒๕๔๒-๒๕๔๓), (๒๕๕๑-๒๕๕๒)

 ๑๐. ผศ.ประภัทร วิเศษมงคลชัย                   (๒๕๔๓-๒๕๔๕)

 ๑๑. รศ. ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์                   (๒๕๔๕-๒๕๔๖)

 ๑๒. ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ                   (๒๕๔๖-๒๕๔๘)

 ๑๓. ดร.วิจารณ์ สดศิริ (รักษาราชการฯ)                  (๒๕๔๘-๒๕๔๙)

 ๑๔. ผศ.สุณี อัษฎายุธ                (๒๕๔๙-๒๕๕๐)

 ๑๕. รศ. ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร                   (๒๕๕๐-๒๕๕๑)

 ๑๖. อ.สมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย (รักษาราชการฯ)                        ๒๕๕๑

 ๑๗. ผศ.ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร                (๒๕๕๒-๒๕๕๔)

 ๑๘. ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด                   (๒๕๕๔-๒๕๖๐)

 ๑๙. ผศ. ดร.วีระชัย สาระคร                                         (๒๕๖๐-๒๕๖๑)

 ๒๐. ผศ. ดร.วัชรินทร์ คล่องดี (รักษาราชการฯ)                        ๒๕๖๑

 ๒๑. รศ. ดร.ธวัช ช่างผัส                   (๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
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๖. บุคลากรที่ได้รับรางวัล

  ๖.๑ รางวัลภายนอกสถาบัน

  รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งได้รับรางวัล 

“นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” (TWAS Prize for Young Scientist in Thailand) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๑  

ของสภาวิทยาศาสตร์โลก (The World Academy of Sciences: TWAS)

  ๖.๒  รางวัลภายในสถาบัน

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สายผู้สอน)

 ด้านการให้บริการวิชาการ (ระดับดีเด่น) รศ. ดร.กิตติกร  นาคประสิทธิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

รางวัลคนดีศรีจ�าปา (สายผู้สอน)

 ด้านการสอน ผศ.ดร.วัฒนา  เถาว์ทิพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  ผศ.ธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  ดร.ทศพร  แถลงธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  รศ. ดร.เกียรติสุดา  นาคประสิทธิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ด้านนักวิจัยรุ่นใหม่ รศ. ดร.คณิต  มุกดาใส  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ด้านบริการวิชาการ รศ. ดร.กิตติกร  นาคประสิทธิ์   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

  รศ. ดร.ค�าสิงห์ นนเลาพล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 ด้านพัฒนานักศึกษา ผศ. ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวัลคนดีศรีจ�าปา (สายสนับสนุน)

 ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป นางค�าพา  อนุศรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประมวลภาพกิจกรรม
             ของเรา...ชาวคณิตศาสตร์

งานประเพณีสงกรานต์  รดน�้าด�าหัวอาจารย์ผู้อาวุโส

งานมุทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ...

ด้วยสายใยผูกพัน
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ประมวลภาพกิจกรรม
             ของเรา...ชาวคณิตศาสตร์

งานประเพณีสงกรานต์  รดน�้าด�าหัวอาจารย์ผู้อาวุโส

งานมุทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ...

ด้วยสายใยผูกพัน
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การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ที่ ๑
วันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗
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ภาควิชา        สถิติ
๑. ประวัติความเป็นมาของภาควิชาสถิติ

และเทคโนโลยีที่มีการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล

ได้อย่างทั่วถึง วิชาสถิติจึงมีบทบาทอย่างมาก 

ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศและความ

รู้ใหม่เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือใช้เป็น

แนวทางในการวางแผน และการบริหารจัดการ  

การมีทรัพยากรบุคคลทางด้านนี้มากขึ้นจะสามารถ

ช่วยพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ

ได้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิดหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติิประยกุต์ เพือ่ผลติ 

มหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยระเบียบวิธี

ทางสถิติระดับสูง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เปิด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ

สถิติ และรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการ 

บูรณาการสถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และการบริหารจัดการ เข้าด้วยกัน ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยเปลี่ยนจาก  

“ภาควิชา” เป็น “สาขาวิชา” ดังนั้น ภาควิชาสถิติ 

จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น สาขาวิชาสถิติ

  ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะ

ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) คณะวิทยาศาสตร์ 

มี โครงการที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ข้ึน 

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๑  

คณะกรรมการพจิารณาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสถิติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๒ และ

คณะกรรมการด�าเนินการ และปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ เมื่อวันท่ี ๘ 

มกราคม ๒๕๒๓ ได้รับอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวจาก

ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๓ 

สามารถเปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 

๒๕๒๓ จนมาถึงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) คณะวิทยาศาสตร์  

มี โครงการจั ดตั้ งภาควิ ช าสถิ ติ  และทบวง

มหาวิทยาลัยได ้อนุมัติให ้แบ่งส ่วนราชการใน 

คณะวิทยาศาสตร์ จากเดิม ภาควิชาคณิตศาสตร์

และสถิติ เป็น ๒ ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

และภาควิชาสถิติ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ เพื่อ

สนองตอบต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

๒. พัฒนาการของภาควิชาสถิติ

  ภาควิชาสถิติ จัดการเรียนการสอน และ

ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๒๔ โดยมีหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา จ�านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

  ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ

   ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะ

ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) คณะวิทยาศาสตร 

มีโครงการท่ีจะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ โดย 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ในขณะนั้น ได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาสถิติ เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ 
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และแต ่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เมื่อวันที่ 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๒ ได้รับการอนุมัติหลักสูตร

จากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม 

๒๕๒๓ จึงเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรก 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ และส�าเร็จการศึกษารุ่นแรก 

ในปีการศกึษา ๒๕๒๖ หลกัสตูรสาขาวชิาสถติไิด้รับ

การปรับปรุงมาแล้ว ๖ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ครั้งที่ ๔ ปพ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตรได้เข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน TQF ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ในครั้งท่ี ๕ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปรับหลักสูตรให้มีความ 

ทันสมัยสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และ

ครั้งล่าสุดได้ปรับปรุงเป็นครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นสาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรสถิติ

และวิทยาการข้อมูล ที่ค�านึงถึงการจัดเก็บและ

การวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต โดยในกลุ่มวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงสถิติ กลุ่มที่ ๒  

วิทยาการข้อมูล กลุ่มท่ี ๓ สถิติประกันภัย กลุ่มที่  

๔ สถิติธุรกิจ และการจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสเลอืกในสิง่ทีส่นใจได้ด้วยตนเอง โดยมรีายวชิา 

สหกจิศึกษา ทีน่ักศึกษาสามารถเลอืกฝกึปฏิบตัิงาน

จริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

  ๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

  ในวนัท่ี   ๒๒    มถุินายน    ๒๕๔๙   ภาควชิา 

สถิ ติ  คณะวิทยาศาสตร ์  ได ้ มี ก ารแต ่ งตั้ ง 

คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศสถิติข้ึนอย่างเป็นทางการ 

ซึ่งมีแนวคิดที่มุ่งเน้นบูรณาการความรู้ใน ๓ ศาสตร์

เข้าด้วยกัน โดยมีหลักวิชาทางสถิติศาสตร์เป็น

ส�าคัญ ที่ผนวกเข้ากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

หลักการบริหารจัดการ ลักษณะของบัณฑิต คือ 

มีความรู ้ความสามารถในการจัดการข้อมูลได้ 

อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับข้อมูลดิบไปจนถึง

ระดับข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถใช้หลักสถิติใน

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  เพ่ือผลิตสารสนเทศที่มี

คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดย

ประสิทธิภาพของสารสนเทศ สามารถสนับสนุน

การบริหารงานขององค์กรได้ ทั้งระดับปฏิบัติการ

และผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้มีการเสริมทักษะ

และประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฎิบัติ

จริงในสถานประกอบการ ผ่านกระบวนการฝึกงาน 

หรือรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกแก้ปัญหา และ 

บูรณาการความรู ้ในองค์กรหรือสถานการณ์จริง 

ทั้งนี้ บัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจ

ในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง

หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  โดยในวันที่  ๖ กุมภาพันธ ์  ๒๕๕๑ 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติให้เปิดสอน

หลักสูตรดังกล่าวได้ และได้รับนักศึกษารุ ่นแรก

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ท้ังนี้ เพ่ือให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ คร้ัง 

โดยครั้งที่ ๑ ปรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย

ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ ปรับใช้

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในยุคของ Thailand ๔.๐ 

และ Internet of Thing ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ เอื้อ

ต่อการจัดเกบ็และประมวลผลข้อมลูแบบแบบ Real 

Time ก่อให้เกิดปริมาณของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 

(Big Data) ครัง้ที ่๓ ปรบัใช้ในปีการศกึษา ๒๕๖๓ มี

การจัดเกบ็ข้อมลูท่ีหลากหลายมากข้ึน ท้ังข้อมลูเปิด 

(Open Data) และข้อมูลเครือข่ายสังคมมหาศาล 
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น�ามาวิเคราะห์เพื่อค้นสารสนเทศหรือความรู้ท่ีก่อ

ให้เกิดมูลค่าแก่องค์กร โดยเป็นสาขาวิชาเอกสาร

สนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล ภายใต้หลักสูตร

สถิติและวิทยาการข้อมูล ที่ค�านึงถึงการจัดเก็บและ

การวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วย 

  ๒.๓ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วท.ม.) สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ภาควิชา

สถิติจึงจ�าเป็นต้องผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความ

สามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝังกระบวนการคิด

ให้เป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้อง

กับแนวทางระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาสถิติ

จึงด�าเนินการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

ประยุกต์ ทั้งแผน ก และแผน ข ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

หลักสูตรได้รับการปรับปรุงมาแล้ว ๔ คร้ัง ต้ังแต ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๓ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตรได้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

TQF ต้ังแต่ปีนัน้เป็นต้นมา และคร้ังล่าสุดได้ปรับปรงุ

เป็นคร้ังที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงหลักสูตรสถิติ

ประยุกต์ที่ปรับปรุงล่าสุดนั้นมีจ�านวนหน่วยกิต 

รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต ทั้งแผน ก 

และแผน ข

๓. จ�านวนนักศึกษา และผู้ส�าเร็จการศึกษา
  ภาควชิาสถติ ิจดัการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท จ�านวน ๓ 

หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศสถิติ และ ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยตั้งแต่เริ่มเปิดแต่ละ

หลักสูตรมีจ�านวนนักศึกษา และผู้ส�าเร็จการศึกษา ดังในหัวข้อที่ ๓.๑  ๓.๒ และ ๓.๓

  ๓.๑ จ�านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

จ�านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๒๙-๒๕๖๒

๑๔๓ 
 

 ๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
       ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ภาควิชาสถิติจึง
จ าเป็นต้องผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ปลูกฝังกระบวนการคิดให้เป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางระบบประกัน
คุณภาพ ภาควิชาสถิติจึงด าเนินการสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ทั้งแผน ก และแผน ข ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรได้รับการปรับปรุงมาแล้ว ๔ ครั้ง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตรได้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
TQF ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา และครั้งล่าสุดได้ปรับปรุงเป็นครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งหลักสูตรสถิติประยุกต์
ที่ปรับปรุงล่าสุดนั้นมีจ านวนหน่วยกิต รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต ทั้งแผน ก และแผน ข 
 
๓. จ านวนนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ภาควิชาสถิติ จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน ๓ 
หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศสถิติ และ ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยตั้งแต่เริ่มเปิดแต่ละ
หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ดังในหัวข้อที่ ๓.๑  ๓.๒ และ ๓.๓ 
 

๓.๑ จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 

 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๒๙-๒๕๖๒ 
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  ๓.๒ จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสถติ ิและสาขาวชิาสารสนเทศสถติิ

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๒๙–๒๕๕๙

  ๓.๓ จ�านวนนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หมายเหตุ :  ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ภาควิชาไม่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์

   จ�านวนนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ�าแนกตามปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๓๙–๒๕๖๒

๑๔๔ 
 

๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 

 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จ ำแนกตำมปีกำรศกึษำ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๒๙–๒๕๕๙  

 

 ๓.๓ จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ภาควิชาไม่ได้เปดิรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

   จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๓๙–๒๕๖๒ 
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๑๔๔ 
 

๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 

 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี จ ำแนกตำมปีกำรศกึษำ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๒๙–๒๕๕๙  

 

 ๓.๓ จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ภาควิชาไม่ได้เปดิรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

   จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๓๙–๒๕๖๒ 
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๔. การวิจัย

  ภาควชิาสถติ ิมุง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณาจารย์และนกัศกึษาผลติผลงานวจิยัตพีมิพ์ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมในแต่ละปีงบประมาณ อีกทั้งยังส่งเสริมให ้

เข้าร่วม และน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ท�าให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในฐาน Scopus, ISI และTCI โดยงานวิจัยมุ่งเน้น ๒ ด้าน ดังนี้

  ๔.๑ การวจิยัพืน้ฐานทางทฤษฎสีถติ ิเป็นงานวจิยัเชงิทฤษฎสีถติ ิได้แก่ ทฤษฎกีารประมาณค่า 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีสินค้าคงคลัง ทฤษฎีค่าสุดขีด เป็นต้น 

  ๔.๒ การวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ ได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศของ

องค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการท�าเหมืองข้อมูล การควบคุมคุณภาพสินค้า

ในอุตสาหกรรม การน�าสถิติไปประยุกต์ทางการแพทย์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการท�างาน การออกแบบ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งติดตามให้ค�าปรึกษา แนะน�า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมประเมิน

ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูภายใต้โครงการระบบการจดัเกบ็ข้อมลูโครงสร้างพืน้ฐานระดบัพืน้ทีเ่พือ่การบรหิาร

จัดการทรพัยากรน�า้อย่างยัง่ยนื ในลุม่น�า้ทัว่ประเทศจ�านวน ๒๕ ลุม่น�า้ (โครงการระยะที ่๑) ซึง่เป็นโครงการ

ระดับชาติ ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

๕. ปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย

  ภาควิชาสถิติให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้นักศึกษา ได้แก่ ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาวิชาสถิต ิ

สถิติประยุกต์ และสารสนเทศสถิติ จ�านวน ๒ ทุนต่อปีการศึกษา ทุนน�าเสนอผลงานทางวิชาการใน 

ต่างประเทศ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จ�านวน ๒ คนต่อปีการศึกษา และทุนสนับสนุนผลงานวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ�านวน ๑๐ ผลงาน/ปีการศึกษา ให้การสนับสนุนทุนให้คณาจารย์ 

เข้าร่วม  และน�าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชมุวชิาการระดบันานาชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

และให้การสนับสนุนทุนผู ้ช่วยสอน/ผู ้ช่วยวิจัย ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็น 

ผู้ช่วยคณาจารย์ที่มีภาระงานสอน และงานวิจัยมาก

๖. รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานวิจัย

  ๖.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓–๔  สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ เข้าร่วมการแข่งขัน 

KU Data Science Boot Camp ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ�านวน ๒ ทีม ทีมละ ๕ คน ได้แก่ ทีม Champa Organic 

และทีม The Rapter ผลปรากฏว่า ทีม Champa Organic ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และทีม 

The Rapter ได้รับรางวัลชมเชย

  ๖.๒  นางสาวจุฑามาศ ค�ามูลมาตย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๒ สาขาวิชา 

สารสนเทศสถติ ิ ได้รบัทุน BKI Scholarship ประจ�าปี ๒๕๖๑ จากบรษิทักรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

145มหาวิทยาลัยขอนแก่น



  ๖.๓  นางสาวกนกพรรณ ชินทัศน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสถิต ิ

ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทยมอบรางวัลโดย TLAA สมาคมประกันชีวิตไทย และ 

Oriental Life Insurance Cultural  Development Center (OLI CD Center) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม สวิส โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  ๖.๔  นางสาวญาณิศา อึงสกาว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสถิต ิ

ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ระดับดี  

จากหัวข้อวิจัยเรื่อง การท�านายการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  

กรณีศึกษา : โรงพยาบาลหนองหาน อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากงานประชุมวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

   ๖.๕  นางสาวนัฐมนต์ อรรคเนตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสถิติ 

ได้รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

   ๖.๖  ดร.อุทุมพร โดมทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัย หัวข้อ The Classification of 

Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique  

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘ (ICAS 2015) เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗  

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

   ๖.๗  นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

ได้รับรางวัลน�าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕  

(ICAS 2012) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

นักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ 
ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับรางวัลในการแข่งขัน 
KU Data Science Boot Camp 2018
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  ๖.๓  นางสาวกนกพรรณ ชินทัศน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสถิต ิ

ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทยมอบรางวัลโดย TLAA สมาคมประกันชีวิตไทย และ 

Oriental Life Insurance Cultural  Development Center (OLI CD Center) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม สวิส โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  ๖.๔  นางสาวญาณิศา อึงสกาว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสถิติ 

ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ระดับดี  

จากหัวข้อวิจัยเรื่อง การท�านายการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  

กรณีศึกษา : โรงพยาบาลหนองหาน อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากงานประชุมวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

   ๖.๕  นางสาวนัฐมนต์ อรรคเนตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสถิติ 

ได้รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

   ๖.๖  ดร.อุทุมพร โดมทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัย หัวข้อ The Classification of 

Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique  

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘ (ICAS 2015) เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗  

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

   ๖.๗  นางสาวปิยะวดี ก่ิงมาลา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

ได้รับรางวัลน�าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕  

(ICAS 2012) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

นักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ 
ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับรางวัลในการแข่งขัน 
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นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษา BKI Scholarship จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

๗. การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  ภาควิชาสถิติมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้แก่

  ๗.๑  กิจกรรมวิชาการ : การจัดนิทรรศการและประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาต ิการศกึษาดงูานนอกสถานท่ีส�าหรบันกัศกึษา การประชมุวชิาการระดับนานาชาติทางสถติิประยกุต์ 

การสัมมนาวิชาการสถิติและสารสนเทศสถิติ Workshop on Publishing Research การติววิชาพื้นฐาน 

ส�าหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส�าหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาสถิติ 

การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านสถิติ และสารสนเทศสถิติ และการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถิติและสารสนเทศสถิติ

  ๗.๒  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการด�าเนินชีวิต : งานผูกจิตศิษย์กับครู 

(พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ) การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานปิดกล่องชอล์ก 

(การสรุปผลการด�าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาสถิติ) และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

  ๗.๓  กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม : งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ งานมุทิตาจิต 

ผู้เกษียณอายุราชการ

  ๗.๔  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ : งานกีฬาสานสัมพันธ์

  ๗.๕ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ : เชิญศิษย์เก่าเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในงานปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา
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งานประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

งานผูกจิตศิษย์กับครู
(พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ)

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ส�าหรับนักศึกษา

งานกีฬาสานสัมพันธ์

งานสัมมนาวิชาการสถิติ และสารสนเทศสถิติ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
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งานประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

งานผูกจิตศิษย์กับครู
(พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ)

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ส�าหรับนักศึกษา

งานกีฬาสานสัมพันธ์

งานสัมมนาวิชาการสถิติ และสารสนเทศสถิติ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
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การจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานปิดกล่องชอล์ก

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

๘. การบริการวิชาการแก่สังคม

  ภาควิชาสถิติได้ด�าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R  

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสามารถเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับการใช ้

โปรแกรม  R  ในการวเิคราะห์ข้อมลูสถติ ิ สามารถแปลความหมายของผลลพัธ์ได้อย่างถกูต้อง  และมปีระสทิธภิาพ  

อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการเรียนการสอนหรือการวิจัยด้านต่างๆ ได้

  ปี พ.ศ. และ ๒๕๕๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิเคราะห์สารสนเทศเชิงสถิติ ในโครงการ

สร้าง และวเิคราะห์สารสนเทศเชงิสถติ ิเพือ่พัฒนาท้องถ่ินและการพร้อมรับกบัการเป็นสมาชกิสังคมอาเซียน 

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลในเขต

การปกครองท้องถิน่โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความรู้เกีย่วกบัการสร้างและการวเิคราะห์สารสนเทศเชงิสถติ ิ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมกับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน ท�าให้บุคลากรในชุมชนน�าความรู้ 

ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสารสนเทศที่มีคุณค่าและสามารถเผชิญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้น�าความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และสังคม

ในชีวิตประจ�าวันได้
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  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติเบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน นักวิชาการ นักบริหารงานอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสถติอิย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ สามารถ

เลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ ตลอดจนเข้าใจความหมายของผลการวิเคราะห์ 

ทางสถิติได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R

โครงการการสร้างและวิเคราะห์สารสนเทศเชิงสถิติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการพร้อมรับกับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๗ (ICAS 2014)
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๙. ความร่วมมือทางวิชาการ

 ภาควิชาสถิติร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย

วิจัยสถิติศาสตร์ (CRN) โดยเป็นสมาชิก และร่วม

ประชมุในวาระต่าง ๆ  เพือ่บรหิารและจดัการเกีย่วกบั 

กิจกรรมทางวิชาการด้านสถิติ และสถิติประยุกต์ 

นอกจากนั้นภาควิชาสถิติได้ร่วมกับเครือข่ายวิจัย 

สถิติศาสตร์และสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย 

จัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒–๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส และจัดการประชุม

วิชาการสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจ�าปี 

๒๕๕๗  (ICAS 2014) เมือ่วนัที ่๒๑–๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  

และคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 

เข้าร่วมประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานทั้ง 

ในระดับชาติ และระดับนานาชาติเป็นประจ�าทุกปี 

และได้ร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกดังนี้

  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓ ภาควิชาสถิติ  

ได้เป ็นที่ปรึกษาให้กับส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง 

พืน้ฐานระดบัพืน้ทีเ่พือ่การบรหิารจดัการทรพัยากร

น�้าอย่างย่ังยืน ในลุ่มน�้าทั่วประเทศจ�านวน ๒๕ 

ลุ่มน�้า (โครงการระยะที่ ๑) โดยมีหน้าท่ีในการ

ออกแบบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล (Survey 

Design) พร้อมทั้งติดตาม ให้ค�าปรึกษา แนะน�า 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมประเมินผลการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ 

ครองยุทธ เป็นที่ปรึกษาโครงการด้านสถิติและ 

การวางแผนยทุธศาสตร์ และคณาจารย์ภาควชิาสถติิ 

จ�านวน ๑๑ คน

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ ภาควิชาสถิติ 

ได ้ร ่วมกับศูนย ์วิจัยผู ้สูงอายุ  สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการส�ารวจข้อมูล

เก่ียวกบัผูส้งูอายใุนจงัหวดัขอนแก่น ภายใต้โครงการ

ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย รอบที่ ๒ ซึ่งได้รับ

ทุนวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ให้ส�ารวจข้อมูลโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

เพื่อด�าเนินการศึกษาและส�ารวจข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างผู้สูงอายุ จ�านวน ๕,๖๐๐ ครัวเรือน จาก  

๑๓ จังหวัด ตัวแทนของทุกภูมิภาคของประเทศ 

ภาควิชาสถิติได้รับผิดชอบส�ารวจในกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๒ อ�าเภอ คือ 

อ�าเภอเมือง ๑๘ ต�าบล ๓๐๑ ครัวเรือน และอ�าเภอ

อุบลรัตน์ ๖ ต�าบล ๓๒๒ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๖๒๓ 

ครัวเรือน ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง 

มนีาคม ๒๕๖๐ โดย อาจารย์ ดร.วรรณพร  จันโทภาส 

เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ ภาควิชาสถิติ 

ได้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ให้ด�าเนินงาน

โครงการศึกษาวิจัยและประเมินความเป็นไปได้

ในการยกระดับงานเทศกาลไหมจังหวัดขอนแก่น

สู ่การเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันตามองค์

ประกอบของการเข้าข่ายความเป็นงานระดับ

นานาชาติ ของงานเทศกาลไหมนานาชาติ อีกทั้งยัง

ศกึษากระบวนการ แนวโน้ม และก�าหนดทศิทางของ

การพฒันาทศิทางการจดังานแสดงสนิค้าไหม ให้เป็น

งานแสดงสนิค้าไหมโดยเฉพาะ  และ/หรอืพฒันางาน

ประจ�าปีปัจจุบันสู่ความเป็นนานาชาติ และจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ส�าหรับการพัฒนางานเทศกาลไหม

สู่ระดับการเป็นงานระดับนานาชาติได้อย่างสมบรูณ์

แบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ครองยุทธ 

เป็นหัวหน้าโครงการ

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๗ ภาควิชาสถิติ 

ได้ร่วมกับกองสถิติและวิจัย ฝ่ายวิชาการ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ด�าเนินงาน

โครงการส�ารวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในเชิงสถิติทางด้านการ

ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวภาย 

ในประเทศ จ�านวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร 

การพักแรม อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวใน

สถานพักแรมต่าง ๆ  การใช้จ่ายเงนิของนกัท่องเทีย่ว 

และนักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางไปยัง

จังหวัดพื้นที่ที่ท�าการส�ารวจในภาคตะวันออก

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนฯ

โครงการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย รอบที่ ๒

๑๐. บุคลากรของภาควิชาสถิติ

  รายชื่อบุคลากรสายผู้สอน จ�านวน ๑๖ คน ดังต่อไปนี้

 ๑)  รศ. ดร.สุพรรณี  อึ้งปัญสัตวงศ์  ๒)  รศ. ดร.อโนทัย  ตรีวานิช

 ๓)  รศ. ดร.วิชุดา  ไชยศิวามงคล ๔)  รศ. ดร.ธิดาเดียว  มยุรีสวรรค์ 

 ๕)  ผศ. ดร.สุกัญญา  เรืองสุวรรณ ๖)  ผศ. ดร.กุลยา  พัฒนากูล

 ๗)  ผศ. ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล  ๘)  ดร.เมธี  พงศ์กิจวิทูร 

 ๙)  ดร.อุทุมพร  ปณิธานะรักษ์ ๑๐)  ดร.วรรณพร  จันโทภาส

 ๑๑)  ดร.พลากร  สีน้อย ๑๒)  ดร.ธิปไตย  พงษ์ศาสตร์ 

 ๑๓)  ดร.ธนพงศ์  อินทระ ๑๔)  อ.ยุภาพร  ตงประสิทธิ์ 

 ๑๕) ดร.เปรม  จันทร์สว่าง ๑๖) อ.ธรรณญพร  น้อยพลับ

เฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม 

นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 

มุกดาหาร ศรีสะเกษ เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ 

ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร ยโสธร 

อ�านาจเจริญ และหนองบัวล�าภู ด�าเนินการระหว่าง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๗ แหล่งเงินทุน กองสถิต ิ

และวจิยั ฝ่ายวชิาการ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

(ททท.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ คูคู่สมุทร 

เป็นหัวหน้าโครงการ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในเชิงสถิติทางด้านการ

ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวภาย 

ในประเทศ จ�านวนนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจร 

การพักแรม อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวใน

สถานพกัแรมต่าง ๆ  การใช้จ่ายเงนิของนกัท่องเทีย่ว 

และนักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางไปยัง

จังหวัดพื้นที่ที่ท�าการส�ารวจในภาคตะวันออก

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนฯ

โครงการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย รอบที่ ๒

๑๐. บุคลากรของภาควิชาสถิติ

  รายชื่อบุคลากรสายผู้สอน จ�านวน ๑๖ คน ดังต่อไปนี้

 ๑)  รศ. ดร.สุพรรณี  อึ้งปัญสัตวงศ์  ๒)  รศ. ดร.อโนทัย  ตรีวานิช

 ๓)  รศ. ดร.วิชุดา  ไชยศิวามงคล ๔)  รศ. ดร.ธิดาเดียว  มยุรีสวรรค์ 

 ๕)  ผศ. ดร.สุกัญญา  เรืองสุวรรณ ๖)  ผศ. ดร.กุลยา  พัฒนากูล

 ๗)  ผศ. ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล  ๘)  ดร.เมธี  พงศ์กิจวิทูร 

 ๙)  ดร.อุทุมพร  ปณิธานะรักษ์ ๑๐)  ดร.วรรณพร  จันโทภาส

 ๑๑)  ดร.พลากร  สีน้อย ๑๒)  ดร.ธิปไตย  พงษ์ศาสตร์ 

 ๑๓)  ดร.ธนพงศ์  อินทระ ๑๔)  อ.ยุภาพร  ตงประสิทธิ์ 

 ๑๕) ดร.เปรม  จันทร์สว่าง ๑๖) อ.ธรรณญพร  น้อยพลับ

เฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม 

นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 

มุกดาหาร ศรีสะเกษ เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ 

ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร ยโสธร 

อ�านาจเจริญ และหนองบัวล�าภู ด�าเนินการระหว่าง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๗ แหล่งเงินทุน กองสถิต ิ

และวจิยั ฝ่ายวชิาการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ คูคู่สมุทร 

เป็นหัวหน้าโครงการ
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  รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน ๑ คน ดังต่อไปนี้

 ๑) นางสาวปภัชญา พิระบัณ

  รายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย/ลาออก มีดังต่อไปนี้

 เกษียณอายุราชการ

 ๑)  รศ.อเนก  พัชรินทร์ศักดิ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖

  ๒)  ผศ.สินทร  ศิลา ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

 ๔)  นายสมคิด  พัฒนชีวะพลู ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

 ๓)  ผศ.ชรินทร์  คูคู่สมุทร ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

 ๔)  นายสุบิน  ภักดี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

  ๕)  รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

  ๖)  ผศ.สุรเดช  ถาวรพิทักษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 ๗)  รศ.ชัชวาลย์  เรืองประพันธ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

 ๘)  ผศ.ปราโมทย์  ครองยุทธ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 โอนย้าย

 ๑)  ผศ.ศิริรัตน์  วงศ์ประกรณ์กุล ๒)  นางทองใบ  พรมลี

 ๓)  นางสุรัชนา  กิตต์ภิญโญ ๔)  นางวราภรณ์  เงาะเศษ 

 ลาออก

  ๑)  รศ.อ�านวย  มณีศรีวงศ์กูล ๒)  นายประเวส  นามสีฐาน    

   ๓)  นายยุทธชัย  วัฒนะบุตร 

  รายชื่อหัวหน้าภาควิชาสถิติ ดังต่อไปนี้

  ๑)  ผศ.ชรินทร์  คูคู่สมุทร (๒๕๒๖-๒๕๒๙)

  ๒)  รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท (๒๕๒๙-๒๕๓๒)

  ๓)  รศ.อเนก  พัชรินทร์ศักดิ์ (๒๕๓๒-๒๕๓๓)

  ๔)  ผศ.สุรเดช  ถาวรพิทักษ์ (๒๕๓๓-๒๕๓๔)

  ๕)  ผศ.สินทร  ศิลา (๒๕๓๔-๒๕๓๘)

  ๖)  ผศ.ปราโมทย์  ครองยุทธ (๒๕๓๘-๒๕๔๑), (๒๕๔๔-๒๕๔๘), 

   (๒๕๕๑-๒๕๕๓, ๒๕๕๓-๒๕๕๗, ๒๕๕๗-๒๕๕๘)

  ๗)  รศ.อ�านวย  มณีศรีวงศ์กูล (๒๕๔๑-๒๕๔๔)

  ๘)  รศ. ดร.อโนทัย  ตรีวานิช (๒๕๔๘-๒๕๕๐)

  ๙)  รศ. ดร.สุพรรณี  อึ้งปัญสัตวงศ์ (๒๕๕๐-๒๕๕๑)

  ๑๐) ผศ. ดร.กุลยา  พัฒนากูล (๒๕๕๘-๒๕๖๑, ๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
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ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

๑. ความเป็นมาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์์

ปรับปรุงก่อนเสนอมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

ทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชุดดังกล่าวประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมชาย 

ทยานยง ดร.ครรชิต มาลัยวงษ์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เจริญ คุวินทร์พันธ ์ และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง บุญหลง

          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มเปิด 

สอนนักศึกษารุ ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และ 

เมื่อเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วได้

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

โท และเอก เพิ่มเติมได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสือ่สาร  และ สาขาการรบัรูจ้าก

ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     

       ปัจจุบันภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน ๓ 

สาขาหลัก รวมทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร  เปิดสอนรายวิชา

และผลิตผลงานวิจัยท่ีมีความหลากหลายและ 

ทันสมัย โดยคณาจารย์ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับสูง

จากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 

ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ และร่วมกันสอน

วิชาการท่ีทันสมัย เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู ้ก้าวทัน

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรอบรู ้ในสาขา ซึ่งล้วน

เป็นผลผลิตจากความทุ่มเทของคณาจารย์ทุกท่าน 

นับตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน

  ภ า ค วิ ช า วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ 

คณะวิทยาศาสตร ์  มหา วิทยาลัยขอนแก ่น 

เกิดจากการแบ่งส ่วนราชการใหม่โดยหนังสือ 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป ประกาศ

เรื่องการแบ่งส่วนราชการใหม่ เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ 

๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม ๒๕๓๗ มีส�านักงาน 

ทีต่กึ SC.06 เดมิเป็นสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร ์

ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการอุดมศึกษาระยะที่ ๖ 

(ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยขณะนั้น

อาจารย์เครือวัลย์ ทยานยงเป็นหัวหน้าภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มด�าเนิน

การที่จะขอเปิดหลักสูตรปริญญาตรี การจัดท�า

ร ่างหลักสูตรได้เชิญคณาจารย์ที่มีความรู ้ด ้าน

คอมพิวเตอร์ในขณะนั้นร ่วมร่างหลักสูตร คือ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ จากสาขา

วิชาฟิสิกส์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร อุดมสิน 

ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์วิ เชียร เปรมชัยสวัส ด์ิ  

อาจารย ์นุชรี  เปรมชัยสวัสดิ์  จากสาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย ์อภิศักดิ์  พัฒนจักร 

ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ ไกรสร วงศ ์พราวมาศ  

จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และผู ้ช ่วยศาสตรา

จารย์พงษ์ศักดิ์ มานะศิริสุข จากคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ เมื่อได้ร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้วจึงเสนอ 

ต ่ อ คณะกร รมก า รผู ้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ พิ จ า รณา
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กิจกรรมพบปะรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ในภาควิชา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตวันรับปริญญา

กิจกรรมคืนสู่เหย้าครั้งที่ ๑ ของภาควิชา กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมคณาจารย์พานักศึกษาไปดูงาน               กิจกรรมนักศึกษาภาควิชาออกค่ายน�าคอมพิวเตอร์
ไปจัดนิทรรศการในต่างอ�าเภอในเขตภาคอีสาน

ภาพกิจกรรมของภาควิชา
เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาจนถึงปัจจุบัน
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๒. พัฒนาการของภาควิชา

 ๒.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต

   การจัดเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีหลักสูตร 

ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี้

   ๑.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)

   เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

    ๑.๑  หลักสูตร วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

    และต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษรุ่นแรก 

    ๑.๒  หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ทั้งภาคปกติ และ 

    โครงการพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได ้

    ปรบัเปลีย่นชือ่หลกัสตูร เป็นสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถงึปัจจบุนั 

    ๑.๓  หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

    หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    และในปีถัดมาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษรุ่นแรก 

   ๒.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)

   รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

    ๒.๑  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    ๒.๒  หลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    หลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    ๒.๓  หลักสูตร วท.ม. สาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

    หลกัสตูร วท.ม. สาขาการรบัรูจ้ากระยะไกล และระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ เปิดรบันกัศกึษา 

    รุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   ๓.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)

   รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

    ๓.๑ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ 

    หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก  

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒. พัฒนาการของภาควิชา

 ๒.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต

   การจัดเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีหลักสูตร 

ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี้

   ๑.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)

   เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

    ๑.๑  หลักสูตร วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

    และต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษรุ่นแรก 

    ๑.๒  หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ทั้งภาคปกติ และ 

    โครงการพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได ้

    ปรบัเปลีย่นชือ่หลกัสตูร เป็นสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถงึปัจจุบนั 

    ๑.๓  หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

    หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    และในปีถัดมาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษรุ่นแรก 

   ๒.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)

   รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

    ๒.๑  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    ๒.๒  หลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    หลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    ๒.๓  หลักสูตร วท.ม. สาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

    หลกัสตูร วท.ม. สาขาการรบัรูจ้ากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ เปิดรบันกัศกึษา 

    รุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   ๓.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)

   รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

    ๓.๑ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ 

    หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก  

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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    ๓.๒  หลักสูตร ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    หลักสูตร ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    ๓.๓  หลักสูตร ปร.ด. สาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

    หลักสูตร ปร.ด. สาขาการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รับนักศึกษา 

    รุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ในฐานข้อมูล ISI Scopus จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีมีผลท�าให้ 

ผลงานตีพิมพ์ของภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คือการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนระดับปริญญาเอก และการที่มีเครื่องมือในการท�าวิจัยที่ทันสมัย

   ในส่วนของการพฒันางานวจิยั ปัจจุบนัภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ได้แบ่งห้องปฏบิติัการวจิยั

เฉพาะทางส�าหรับกลุ่มวิจัยออกเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่                    
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       ๓) Applied Network Technology (ANT)

   ๔)  Hardware-Human Interface and Communications (H2I-Comm)

   ๕)  Logistic and Supply Chain (LSCL)

   ๖)  Machine Learning and Intelligent Systems (MLIS)
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เพือ่การประมวลผลข้อมลูงานวจิยัขัน้สงู มกีารจดัสรรเงนิทนุสนบัสนนุในการผลติบณัฑติ การวจิยัของอาจารย์ 
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 ๒.๓  ปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย

   ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ได้มกีารจดัสรรงบประมาณทัง้งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณ

จากเงินรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดซื้อต�ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  

และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และงานวิจัย 
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มีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษาน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ตีพิมพ์และตรวจแก้บทความ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

การวิจัย มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ มีกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 

และครอบคลุมในทุกแขนง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง เช่น 

ประเทศเวียดนาม โดยได้มีการท�า MOU กับมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

  ๑. School of Information and Communication Technology, Hanoi University of 

Science and Technology, Hanoi, Vietnam

  ๒. Hue University, Hue, Vietnam 

ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา  

      สถานที่   ใช้อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖  ๐๘ (SC.06, SC.08) และอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์การสอน  ปัจจุบัน มีอุปกรณ์ส�าหรับการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

      ซอฟต์แวร์ Oracle, Informix, MS-SQL, MATLAB, Network (CISCO), Mathematic, 

NET, Java, SLAM II (Simulation), Graphics, 3-D Image Processing

       ฮาร์ดแวร์ -   Server ที่ให้บริการในการเรียนการสอนและวิจัย  จ�านวน ๑๘ เครื่อง

      - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส�าหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ๔๖๐ ชุด เครื่อง  

workstation ๑๖๐ ชุด โดยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย LAN เครือข่าย 

ส�าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องวิจัย

      -  ระบบแสดงผลข้อมูลและบันทึกข้อมูล  Laser Printer  ๓๒ ชุด และ  Desk Jet A4  ๓ ชุด

  ห้องสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

           ห้องสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเอกสารในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 

สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถค้นได้จากห้องสมุดภาควิชาฯ มีดังนี้

  ๑. หนังสือ   ภาษาไทย               จ�านวน ๒,๘๙๒ รายการ 

                           ภาษาต่างประเทศ จ�านวน ๓,๓๓๖ รายการ

  ๒. วารสาร  ภาษาไทย                จ�านวน       ๕   รายการ

                            ภาษาต่างประเทศ จ�านวน    ๑๐ รายการ 

 ๒.๔  รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานวิจัย

         ผลงานระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศท่ีได้รับรวมถึงผลงานวิจัย 

ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมีหลายรายการ  

ตัวอย่างเช่น โครงการแข่งขันและงานประชุมวิชาการที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • โครงการ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย ระดับภูมิภาค

  • โครงการ  Microsoft Imagine Cup Thailand   ชงิถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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  ห้องสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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  • โครงการ  Microsoft Imagine Cup Thailand   ชงิถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

160 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

  • โครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

  • โครงการ การประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ

  • โครงการ Samart Innovation Award

  • โครงการ การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS 

Applications Contest : G-CON”

  • กิจกรรมแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านสร้างเสริมสุขภาพบนแอนดรอยด์ ในโครงการ Health 

App Challenge (HAC 2013)

  • โครงการ CS Innovation Contest # 2

  • งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN 

Undergraduate Conference in Computing : AUCC)

  • งานประชุมวิชาการ The 9th National Conference on Computing and Information   

Technology (NCCIT2017)

  • งานประชุมทางวิชาการ The 4th ICT International Student Project Conference 

(ICT-ISPC 2015)

  • งานประชุมวิชาการ The 12th International Joint Conference on Computer Science 

and Software Engineering (JCSSE 2015)

  • งานประชุมวิชาการ The 5th National Conference on Technology and Innovation   

Management (NCTim 2019)

 ๒.๕  ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ควบคู่

ไปกับการส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการและวชิาชพี และ

มีภาวะความเป็นผู ้น�าและเป็นแบบอย่างในการ

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

  ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ได้มกีารจัดงานคนืสู่เหย้าเป็นประเพณี  

สืบทอดกันมา เ พ่ือเป ็นการพบปะสังสรรค ์ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสายสัมพันธ์อันดี 

และสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้น

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้อย่างลึกซึ้งในทฤษฎี 

หลักการและแนวคิดท่ีส�าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมไปถึงภาคปฏิบัติท่ีสามารถน�า

ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ประยุกต์ใช้งานในขั้นสูงได้ เพื่อให้มีความรู้ความ

สามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาตรฐาน

ระดับนานาชาติ นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นให้มีการน�า

ศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

มาใช้ในงานวิจัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ 

เพื่อแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
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คณาจารย์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พี่ ๆ ที่ 

เรยีนจบไปและได้ท�างานประสบความส�าเรจ็ในชวีติ  

ได้หวนกลับมาเยี่ยมเยียน มาเป็นก�าลังใจให้น้อง ๆ 

ที่ก�าลังด�าเนินไปตามเส้นทางการศึกษาเพื่อมุ่งหวัง

ความส�าเร็จในชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าม ี

ส ่ วนร ่ วม ในการพัฒนาภาควิ ช าวิ ทยาการ

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส�านึก

ให้มีความรักในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ซึ่งในการ 

จัดงานมีศิษย์เก่าจ�านวนไม่น้อยให้การสนับสนุน 

ทั้งทุนทรัพย์ และการช่วยเหลืออื่น ๆ ศิษย์เก่า 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยกันสนับสนุน

กิจการต่าง ๆ ของภาควิชาฯ อย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ และเป็นการแสดงให้เห็นชัดว่า 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มิได้ผลิตผู้มีความ

รู้สู ่สังคมเท่านั้น แต่ยังผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความกตัญญูกตเวทีให้กับประเทศ

ชาติอีกด ้วย โดยในการจัดงานคืนสู ่ เหย ้าใน 

ครั้งล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) มียอดเงินบริจาค 

จากศิษย์เก่าทัง้หมด ๑,๙๖๐,๐๐๐.-บาท  (หนึง่ล้าน

เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 ๒.๖  งานการบริการวิชาการแก่สังคม

   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริม

ให้มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการที่

เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิดการบูรณา

การกับการเรียนการสอน รวมถึงสร้างความมีชื่อ

เสียงขององค์กร สร้างเครือข่ายการให้บริการ

วิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

แก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็อย่างยัง่ยนื  

พัฒนาให้เกดิศนูย์กลางการให้บริการด้านการดิจิทัล

เทคโนโลยข้ัีนสูง  รวมท้ังพัฒนาให้เกดิองค์กรรับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพไอท ี

ในภูมิภาค

       ตัวอย่างผลงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ให้กับหน่วยงานที่น�าผลงานไปใช้ประโยชน์ เช่น 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ส�านักงานพิสูจน์หลักฐาน

ต�ารวจ ได้แก่ ระบบบรหิารจดัการรายงานการตรวจ

พสิจูน์ออนไลน์ ระบบ Crime Scene Investigation  

ระบบตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเออัตโนมัติ โรงเรียน 

ศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ แอปพลิเคชัน 

เพื่อช่วยเหลือการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางร่างกาย และ เกมการศึกษาส�าหรับเด็กที่มี 

ความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 

  นอกจากนี้ในส่วนของการบริการวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นศูนย์สอบ

มาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology 

Professional Examination-ITPE) ที่ด�าเนินการ

โดย สวทช. เพือ่ให้บรกิารสอบแก่บคุลากรด้านดจิทิลั

เทคโนโลยี และยังเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพไอที ที่ด�าเนินการ 

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซ่ึงเป็นหน้าที่ 

ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีโดยตรงให้กับท้ังนักศึกษา 

และบุคลากรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และบุคคลทั่วไป
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๓. ความโดดเด่นของบทบาทของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  มีกลุ่มวจัิย

ที่เข้มแข็งและครอบคลุมในทุกแขนง แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ มีความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลยัชัน้น�าท้ังในและต่างประเทศ  สนบัสนนุ

ทุนการศึกษา ทุนน�าเสนอผลงานวิจัย ภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหลักสูตรเน้น

ให้มีความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

และสามารถน�าไปประยุกต์ได ้อย่างเหมาะสม 

ในการประกอบวิชาชีพ มีความรู ้ทันสมัยทันต่อ

เทคโนโลยีในอนาคต สามารถแสวงหาความรู ้ 

ด้วยตนเอง  มศีกัยภาพในการพฒันาตนเองให้เข้ากบั 

ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

และจริยธรรม ถ่อมตนและท�าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

๔. ก้าวต่อไปของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎีและปฏิบัติระดับนานาชาติ  

เสริมสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ Thailand 4.0 ใช้โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กร นักศึกษา 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

๔. บุคลากรของภาควิชา

รายนามหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ๑.  ดร.อภิศักดิ์  พัฒนจักร (๒๕๓๗-๒๕๓๘), (๒๕๔๖-๒๕๔๙)

 ๒.  ผศ. ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล (๒๕๓๘-๒๕๓๘), (๒๕๔๙-๒๕๕๓)

 ๓.  ดร.รภัสสิทธิ์  ชินภัทรจีรัสภ์ (๒๕๓๙-๒๕๔๒)

 ๔.  ผศ.ไกรสร  วงศ์พราวมาศ (๒๕๔๔-๒๕๔๖)

 ๕.  รศ. ดร.สมจิตร  อาจอินทร์ (๒๕๕๓-๒๕๕๗), (๒๕๖๐-๒๕๖๑)

 ๖.  รศ. ดร.ศาสตรา  วงศ์ธนวสุ (เม.ย.๒๕๕๗-ก.ย.๒๕๕๗)

 ๗.  ผศ. ดร.พิพัธน์  เรืองแสง (๒๕๕๗-๒๕๖๐)

 ๘.  ผศ. ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา (๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
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รายชื่อบุคลากรสายผู้สอนในปัจจุบัน

 คณาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

 ๑.  รศ. ดร.ศาสตรา  วงศ์ธนวสุ 

 ๒.  ผศ. ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๓. ผศ. ดร.ปัญญาพล  หอระตะ

 ๔.  ผศ. ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล  

 ๕. ผศ. ดร.ค�ารณ  สุนัติ 

 ๖.  ผศ. ดร.อุรฉัตร  โคแก้ว 

 ๗.  ผศ. ดร.สิลดา  อินทรโสธรฉันท์ 

 ๘. ผศ. ดร.ชิตสุธา  สุ่มเล็ก 

 ๙.  ผศ.สันติ  ทินตะนัย 

 ๑๐. ผศ.บุญทรัพย์  ไวค�า 

 ๑๑. ดร.วชิราวุธ  ธรรมวิเศษ

 ๑๒. ดร.วรัญญา  วรรณศรี

 ๑๓. นายธนพล  ตั้งชูพงศ์

 คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๑. รศ. ดร.สมจิตร  อาจอินทร์

 ๒.  รศ. ดร.งามนิจ  อาจอินทร์

 ๓.  รศ. ดร.จักรชัย  โสอินทร์

 ๔.  ผศ. ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ

 ๕.  ผศ. ดร.สายยัญ  สายยศ

 ๖.  ผศ. ดร.วรารัตน์  สงฆ์แป้น

 ๗. ผศ. ดร.ปวีณา  วันชัย

 ๘.  ผศ. ดร.ธีระยุทธ  ทองเครือ 

 ๙.  ผศ. ดร.มัลลิกา  วัฒนะ 

 ๑๐. ดร.รภัสสิทธิ์  ชินภัทรจีรัสถ์

 ๑๑. ดร.อภิศักดิ์  พัฒนจักร

 คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

 ๑.  ผศ. ดร.รัศมี  สุวรรณวีระก�าธร

 ๒.  ผศ. ดร.พิพัธน์  เรืองแสง

 ๓.  ผศ. ดร.ชัยพล  กีรติกสิกร
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รายชื่อบุคลากรสายผู้สอนในปัจจุบัน

 คณาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

 ๑.  รศ. ดร.ศาสตรา  วงศ์ธนวสุ 

 ๒.  ผศ. ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๓. ผศ. ดร.ปัญญาพล  หอระตะ

 ๔.  ผศ. ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล  

 ๕. ผศ. ดร.ค�ารณ  สุนัติ 

 ๖.  ผศ. ดร.อุรฉัตร  โคแก้ว 

 ๗.  ผศ. ดร.สิลดา  อินทรโสธรฉันท์ 

 ๘. ผศ. ดร.ชิตสุธา  สุ่มเล็ก 

 ๙.  ผศ.สันติ  ทินตะนัย 

 ๑๐. ผศ.บุญทรัพย์  ไวค�า 

 ๑๑. ดร.วชิราวุธ  ธรรมวิเศษ

 ๑๒. ดร.วรัญญา  วรรณศรี

 ๑๓. นายธนพล  ตั้งชูพงศ์

 คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๑. รศ. ดร.สมจิตร  อาจอินทร์

 ๒.  รศ. ดร.งามนิจ  อาจอินทร์

 ๓.  รศ. ดร.จักรชัย  โสอินทร์

 ๔.  ผศ. ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ

 ๕.  ผศ. ดร.สายยัญ  สายยศ

 ๖.  ผศ. ดร.วรารัตน์  สงฆ์แป้น

 ๗. ผศ. ดร.ปวีณา  วันชัย

 ๘.  ผศ. ดร.ธีระยุทธ  ทองเครือ 

 ๙.  ผศ. ดร.มัลลิกา  วัฒนะ 

 ๑๐. ดร.รภัสสิทธิ์  ชินภัทรจีรัสถ์

 ๑๑. ดร.อภิศักดิ์  พัฒนจักร

 คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

 ๑.  ผศ. ดร.รัศมี  สุวรรณวีระก�าธร

 ๒.  ผศ. ดร.พิพัธน์  เรืองแสง

 ๓.  ผศ. ดร.ชัยพล  กีรติกสิกร
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 ๔.  ผศ. ดร.อุราวรรณ  จันทร์เกษ

 ๕.  ดร.ณกร  วัฒนกิจ

 ๖.  นายศรัณย์  อภิชนตระกูล

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน

 ๑.  นางไพรวัลย์  คุณาสถิตย์ชัย ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช�านาญการ

 ๒.  นางศิริรัตน์  ทินตะนัย ต�าแหน่ง : นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ช�านาญการพิเศษ

 ๓.  นายนันทสิทธิ์  บางใบ ต�าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๔.  นายสุธน  เจริญศิริ ต�าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๕.  นางฉันทนา  เรืองวงศ์วิทยา ต�าแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

 ๖. นายพงษ์เทพ  พระคุณ ต�าแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

 ๗.  นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๘.  นางสาววิจิตรา  ขจร ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ๙.  นางสาวชนกนันท์  ถูไกรวงษ์ ต�าแหน่ง : พนักงานธุรการ

     ๑๐. นายขวัญชัย  มูลเค้า ต�าแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 ๑๑. นายประจักษ์  สืบเมืองซ้าย ต�าแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 ๑๒. นางสาวณัฐธิชา  ชัยหงษ์ ต�าแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

รายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย 

 สายผู้สอน

 ๑. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม (เกษียณอายุราชการ)

 ๒.  ผศ.ไกรสร  วงศ์พราวมาศ (เกษียณอายุราชการ)

 ๓.  รศ. ดร.ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์ (เกษียณอายุราชการ)

 ๔. ผศ.บุญส่ง  วัฒนกิจ (เกษียณอายุราชการ)

 ๕.  นายสมชัย  อัษฎายุธ (เกษียณอายุราชการ)

 ๖.  ดร.อาคม  โสวณา (โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วิทยาเขตปัตตานี)

     สายสนับสนุน

 ๑.  นายสมัย  แวะสอน (เกษียณอายุราชการ)

 ๒.  นางพะยอม  เดชพลมาตย์ (เกษียณอายุราชการ)
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ภาควิชา      เคมี
  ภาควิชาเคมีก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ตลอดระยะเวลา ๕๕ ปี จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ภาควิชาเคมีได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ   

อย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปรายละเอียดส�าหรับช่วง ๒๕ ปีต่อจากปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (จากหนังสือ ๓๐ ปี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น) ได้ดังนี้

  ในช่วงแรกของการก่อตัง้ ภาควชิาเคมจีดัการเรยีนการสอนวชิาในสาขาเคมเีพือ่บรกิารแก่คณะต่างๆ 

ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

ได้ผลิตบัณฑิตของตนเองในสาขาวิชาเคมีภายหลังการก่อตั้งภาควิชา ๑๐ ปี โดยเริ่มรับนักศึกษาสาขาเคมี 

รุ่นแรกในปี ๒๕๑๖ ในช่วงเวลา ๔๕ ปีของการผลิตบัณฑิตสาขาเคมี ภาควิชาเคมีมีหลักสูตรทั้งระดับ 

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี้

  ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี

  ภาควชิาเคมเีริม่รบันกัศกึษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๖ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อนื่อง จนถึงปัจจุบันภาควิชาเคมี 

มีหลักสูตร วท.บ. (เคมี) จ�านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้

  หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖, ๒๕๒๖, ๒๕๓๗, ๒๕๔๖, ๒๕๕๕ และ ๒๕๖๐  

  การปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการปรับจ�านวนหน่วยกิต และรายวิชาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลง และมีความทันสมัย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรที่ส�าคัญ คือ มีการบรรจุวิชาฝึกงานของนักศึกษา

เคมีในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ เริ่มเปิดสอนวิชาสหกิจศึกษาทางเคมี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  ภาควิชาเคมีเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาควิชามีหลักสูตร วท.ม. หลายหลักสูตร ดังนี้

         ๑.๒.๑  หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี 

          (๑) หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

          (๒) หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาเคมีฟิสิกัล สาขาเคมีอนินทรีย์ 

สาขาเคมีอินทรีย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี ๒๕๓๖ 

โดยแยกเป็นสาขาวิชาย่อยเฉพาะทาง)

         (๓)  หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรรวมของทุกสาขาวิชาในวิชาเคมีเช่นเดียวกับหลักสูตร วท.ม. 

สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ แต่เพิ่มรายวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

๑. การเรียนการสอน
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      (๔)  หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปรับหลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

         ๑.๒.๒ หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมีอินทรีย์ 

    มี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แยกจากหลักสูตร วท.ม. 

สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๓๖) และหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

         ๑.๒.๓  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

    หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นการศึกษาและท�าวิจัยในสาขาพอลิเมอร์ เปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

และหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุง ๒ ครั้ง เป็น หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น 

การปรับเฉพาะรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 

         ๑.๒.๔  หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมีส�าหรับครู

    ภาควิชาเคมีได้เปิดหลักสูตร วท.ม. (เคมีส�าหรับครู) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้ครูผู้สอนเคมี 

ในระดับมัธยมศึกษาได้มีความรู ้ทางเคมีลึกซึ้งขึ้น สามารถท�าโครงงานวิจัยทางเคมีได้ หลักสูตรนี ้

จัดการเรียนการสอนแบบโครงการพิเศษ คือ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ และหลักสูตรนี ้

ได้ปรับปรุง ๒ ครั้ง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๑.๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  จากการเติบโตด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ภาควิชาเคมี เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กอปรกับการได้รับทุนสนับสนุนเงินวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ทางเคม ี(PERCH-CIC) และ การจดัซือ้เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ขัน้สูงจากโครงการเงินกูธ้นาคารโลก (World 

Bank) ภาควิชาเคมีจึงเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จ�านวน ๒ หลักสูตร คือ 

         ๑.๓.๑  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี 

        (๑) ปร.ด. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกท�าดุษฎีนิพนธ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเคมี

วิเคราะห์ สาขาเคมีฟิสิกัล สาขาเคมีอนินทรีย์ สาขาเคมีอินทรีย์ และ สาขาพอลิเมอร์  

         (๒) ปร.ด. สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

    หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรปรบัปรงุจากหลักสูตร ปร.ด. สาขาเคม ีปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะในส่วน

ของรายวิชาให้ทันสมัย โดยไม่ได้ปรับโครงสร้างและจ�านวนหน่วยกิต

         (๓) ปร.ด. สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

    หลกัสตูร ปร.ด. สาขาวชิาเคม ีปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

และมีการปรับโครงสร้างของหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่อนข้างมาก นอกจากวิชาบังคับแล้ว ยังได้เพิ่มให้มี

วิชาบูรณาการ จ�านวน ๔ หน่วยกิต ซึ่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
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      (๔)  หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปรับหลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

         ๑.๒.๒ หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมีอินทรีย์ 

    มี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีแยกจากหลักสูตร วท.ม. 

สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๓๖) และหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

         ๑.๒.๓  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

    หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการศึกษาและท�าวิจัยในสาขาพอลิเมอร์ เปิดครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

และหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุง ๒ ครั้ง เป็น หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น 

การปรับเฉพาะรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 

         ๑.๒.๔  หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมีส�าหรับครู

    ภาควิชาเคมีได้เปิดหลักสูตร วท.ม. (เคมีส�าหรับครู) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้ครูผู้สอนเคมี 

ในระดับมัธยมศึกษาได้มีความรู ้ทางเคมีลึกซึ้งขึ้น สามารถท�าโครงงานวิจัยทางเคมีได้ หลักสูตรนี ้

จัดการเรียนการสอนแบบโครงการพิเศษ คือ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ และหลักสูตรนี ้

ได้ปรับปรุง ๒ ครั้ง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๑.๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  จากการเติบโตด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ภาควิชาเคมี เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กอปรกับการได้รับทุนสนับสนุนเงินวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ทางเคม ี(PERCH-CIC) และ การจัดซ้ือเคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์ขัน้สงูจากโครงการเงนิกูธ้นาคารโลก (World 

Bank) ภาควิชาเคมีจึงเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จ�านวน ๒ หลักสูตร คือ 

         ๑.๓.๑  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี 

        (๑) ปร.ด. สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

    เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกท�าดุษฎีนิพนธ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเคมี

วิเคราะห์ สาขาเคมีฟิสิกัล สาขาเคมีอนินทรีย์ สาขาเคมีอินทรีย์ และ สาขาพอลิเมอร์  

         (๒) ปร.ด. สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

    หลักสูตรนีเ้ป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร ปร.ด. สาขาเคม ีปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะในส่วน

ของรายวิชาให้ทันสมัย โดยไม่ได้ปรับโครงสร้างและจ�านวนหน่วยกิต

         (๓) ปร.ด. สาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

    หลักสูตร ปร.ด. สาขาวชิาเคม ีปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปรบัหลกัสตูรให้เป็นหลกัสตูรนานาชาติ 

และมีการปรับโครงสร้างของหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ค่อนข้างมาก นอกจากวิชาบังคับแล้ว ยังได้เพิ่มให้มี

วิชาบูรณาการ จ�านวน ๔ หน่วยกิต ซึ่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
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         ๑.๓.๒  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ 

     หลักสูตร ปร.ด. สาขาเคมีอินทรีย์ มี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้ง ๒ หลักสูตรมีจ�านวนหน่วยกิต แผนการเรียน และโครงสร้าง เช่นเดียวกับหลักสูตร ปร.ด.  

สาขาเคมี ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่หลักสูตร ปร.ด. สาขาเคมีอินทรีย์ จะเรียนเฉพาะวิชา 

ในสาขาเคมีอินทรีย์เท่านั้น 

  อนึ่งหลักสูตร ปร.ด. สาขาเคมีอินทรีย์ ได้เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นปีสุดท้าย 

หลังจากนั้นหลักสูตรนี้จะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  

ซึ่งได้เปิดรับ นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒.  บุคลากร  

  ๒.๑  บุคลากรสายผู้สอน

  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาควิชาเคมี มีบุคลากร สายผู้สอน ทั้งหมด ๔๐ คน แบ่งตามสาขาวิชาดังนี้

  (๑)  สาขาเคมีวิเคราะห์

    รศ. ดร.รจนา บุระค�า รศ. ดร.วิทยา เงินแท้

    รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย อ. ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา

    ผศ. ดร.ศิริบูรณ์ มุกดาใส อ. ดร.เกษรินทร์ งามดี

  (๒)  สาขาเคมีฟิสิกัล

    ผศ. ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ ผศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

    ผศ. ดร.พิทยากรณ์ น้อยทรงค์ ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

    ผศ. ดร.สุวัตร นานันท์ ผศ. ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา

    อ. ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล อ. ดร.สิระ สานสุข

  (๓)  สาขาเคมีอนินทรีย์

    รศ. ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ รศ. ดร.อัญชุลี ฉวีราช

    ผศ. ดร.จินดา เข็มประสิทธิ์ ผศ. ดร.สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ

    ผศ. ดร.สุจิตรา อ�านวยพานิชย์ ผศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก

    ผศ. ดร.พูนสุข ภูสิมมา ผศ. ดร.ศิรินุช ลอยหา

    อ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

  (๔)  สาขาเคมีอินทรีย์

    ศ. ดร.สมเดช กนกเมธากุล รศ. ดร.ฉวี เย็นใจ

    ผศ. ดร.ชนกพร เผ่าศิริ ผศ. ดร.พนาวัลย์ หมู่โสภณ

    ผศ. ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ผศ. ดร.ศิริรัตน์ แมคคลอสกี

    ผศ. ดร.รัศมี เหล็กพรม ผศ. ดร.มงคล นนทกิตติเจริญ
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  (๕)  สาขาเคมีประยุกต์

    รศ. ดร.สิทธิพงษ์ อ�านวยพานิชย์ ผศ. ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

    ผศ. ดร.ปวีณา ฆารไสว ผศ. ดร.สุรางคนา บุตรสมบัติ

    ผศ. ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์ ผศ.วิจิตรา วิเชียรศรี

    ผศ. ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์

  ภาควิชาเคมี ได้รับอาจารย์ชาวต่างชาติ จ�านวน ๒ คน เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

  ๑. Dr.Florian Schevenels สาขาเคมีอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ๒. Dr.Andrew Hunt สาขาเคมีประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

  บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

  ๑. ศ. ดร.สุจิตรา ยังมี  (พ.ศ. ๒๕๕๔) ๒. ศ. ดร.สมเดช กนกเมธากุล  (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  ๓. ศ. ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย  (พ.ศ. ๒๕๕๘) ๔. ศ. ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล  (พ.ศ. ๒๕๖๐)

  ๒.๒  บุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน ๑๗ คน 

  นายสมพงค์ ชาค�ามูล นางพัชรี อรรถเสนา

  นายศุภโชค อนุตระกูลชัย นางสาวภัทรา แรมลี 

  นายนาถ ภูวงศ์ผา  นางรัชนี ปล้องยาง

  นายสามารถ บุตรดียะนา นางรุ่งทิพย์ พุทธกันยา

  นายพิพัฒน์ ทนกล้าหาญ นางสุณีย์ วงษ์นารี

  นายชัยด�ารงค์ สีเรือง นางลลนา อุทโท

  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์ นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ขันธ์

  นายจิรพงศ์ เพรงมา นางสาวรุริยา ธรรมวงษ์

  นายเล็ก ขันนามศรี

  ๒.๓  รายชื่อหัวหน้าภาควิชาเคมี

  ๑. รศ. ดร.สมใจ ศิริเวช (๒๕๐๘-๒๕๑๐)

  ๒. รศ. ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี (๒๕๑๐-๒๕๑๒), (๒๕๑๔-๒๕๑๗), (๒๕๒๔-๒๕๒๖)

  ๓. ดร.เทพินทร์ พยัคฆชาติ (๒๕๑๒-๒๕๑๓)

  ๔. อ.ทิพย์รัตน์ อินทุเศรษฐ์ (๒๕๑๗)

  ๕. อ.วัฒนา นันทสาร (๒๕๑๗-๒๕๑๘)

  ๖. ผศ. ดร.โชติ จิตรังษี (๒๕๑๘-๒๕๒๐)

  ๗. ผศ. ดร.ส�าราญ ภูอนันตานนท์ (๒๕๒๑-๒๕๒๔)

  ๘. ผศ.จารุมาลย์ ผาสุกวนิช (๒๕๒๖-๒๕๒๙)

  ๙. ดร.ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ (๒๕๒๙)
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  (๕)  สาขาเคมีประยุกต์

    รศ. ดร.สิทธิพงษ์ อ�านวยพานิชย์ ผศ. ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

    ผศ. ดร.ปวีณา ฆารไสว ผศ. ดร.สุรางคนา บุตรสมบัติ

    ผศ. ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์ ผศ.วิจิตรา วิเชียรศรี

    ผศ. ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์

  ภาควิชาเคมี ได้รับอาจารย์ชาวต่างชาติ จ�านวน ๒ คน เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

  ๑. Dr.Florian Schevenels สาขาเคมีอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ๒. Dr.Andrew Hunt สาขาเคมีประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

  บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

  ๑. ศ. ดร.สุจิตรา ยังมี  (พ.ศ. ๒๕๕๔) ๒. ศ. ดร.สมเดช กนกเมธากุล  (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  ๓. ศ. ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย  (พ.ศ. ๒๕๕๘) ๔. ศ. ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล  (พ.ศ. ๒๕๖๐)

  ๒.๒  บุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน ๑๗ คน 

  นายสมพงค์ ชาค�ามูล นางพัชรี อรรถเสนา

  นายศุภโชค อนุตระกูลชัย นางสาวภัทรา แรมลี 

  นายนาถ ภูวงศ์ผา  นางรัชนี ปล้องยาง

  นายสามารถ บุตรดียะนา นางรุ่งทิพย์ พุทธกันยา

  นายพิพัฒน์ ทนกล้าหาญ นางสุณีย์ วงษ์นารี

  นายชัยด�ารงค์ สีเรือง นางลลนา อุทโท

  นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์ นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ขันธ์

  นายจิรพงศ์ เพรงมา นางสาวรุริยา ธรรมวงษ์

  นายเล็ก ขันนามศรี

  ๒.๓  รายชื่อหัวหน้าภาควิชาเคมี

  ๑. รศ. ดร.สมใจ ศิริเวช (๒๕๐๘-๒๕๑๐)

  ๒. รศ. ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี (๒๕๑๐-๒๕๑๒), (๒๕๑๔-๒๕๑๗), (๒๕๒๔-๒๕๒๖)

  ๓. ดร.เทพินทร์ พยัคฆชาติ (๒๕๑๒-๒๕๑๓)

  ๔. อ.ทิพย์รัตน์ อินทุเศรษฐ์ (๒๕๑๗)

  ๕. อ.วัฒนา นันทสาร (๒๕๑๗-๒๕๑๘)

  ๖. ผศ. ดร.โชติ จิตรังษี (๒๕๑๘-๒๕๒๐)

  ๗. ผศ. ดร.ส�าราญ ภูอนันตานนท์ (๒๕๒๑-๒๕๒๔)

  ๘. ผศ.จารุมาลย์ ผาสุกวนิช (๒๕๒๖-๒๕๒๙)

  ๙. ดร.ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ (๒๕๒๙)
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  ๑๐. รศ. ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย (๒๕๒๙-๒๕๓๒), (๒๕๔๒-๒๕๔๔), (๒๕๔๕-๒๕๔๗)

  ๑๑. รศ. ดร.นิสันต์ สัตยาศัย (๒๕๓๒-๒๕๓๓)

  ๑๒. ผศ. ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี (๒๕๓๓-๒๕๓๖)

  ๑๓. ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย (๒๕๓๖-๒๕๓๙), (๒๕๔๘-๒๕๔๙), (๒๕๕๒-๒๕๕๖)

  ๑๔. รศ. ดร.สุนันทา เฮงรัศมี (๒๕๔๐-๒๕๔๒)

  ๑๕. รศ.ชุติมา คูคู่สมุทร (๒๕๔๔-๒๕๔๕)

  ๑๖. ผศ. ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา (๒๕๕๐-๒๕๕๑)

  ๑๗. รศ. ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย (๒๕๕๑-๒๕๕๒)

  ๑๘. รศ. ดร.สมเดช กนกเมธากุล (๒๕๕๖-๒๕๕๗)

  ๑๙. ผศ. ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์  (๒๕๕๘-๒๕๖๑)

  ๒๐. รศ. ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ (๒๕๖๑-ปัจจุบัน)

  ๒.๔  บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

  (๑) สายผู้สอน  จ�านวน ๒๐ คน

  พ.ศ. ๒๕๓๙  รศ. ดร.สมพงศ์ จันทรโพธิ์ศรี 

  พ.ศ. ๒๕๔๐  รศ.พัฒนา เห็นแสงหงษ์

  พ.ศ. ๒๕๔๒  รศ. ดร.นัยนา พึ่งพันธุ์  และ อ.วัฒนา นันทสาร

  พ.ศ. ๒๕๔๗  ผศ.ภัทราภรณ์ ปัณฑรนนทกะ 

  พ.ศ. ๒๕๕๐  รศ.ชุติมา คูคู่สมุทร และ ผศ.นิตยา ธีรมงคล

  พ.ศ. ๒๕๕๓  รศ. ดร.สุนันทา เฮงรัศมี 

  พ.ศ. ๒๕๕๔  ผศ.วิรัช ว่องพัฒนากุล 

  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผศ. ดร.ปริญญา ธีรมงคล และ ผศ. ดร.ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์

  พ.ศ. ๒๕๕๖  รศ.ทิพย์วัลย์ เอกปัต ค�าเหม็ง 

  พ.ศ. ๒๕๕๘  รศ.รัตนา มหาชัย 

  พ.ศ. ๒๕๕๙  รศ. ดร.วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ และ รศ. ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย

  พ.ศ. ๒๕๖๐  ผศ.อารยัน จันศรี   ศ. ดร.สุจิตรา ยังมี และ รศ. ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล

  พ.ศ. ๒๕๖๑  รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์  ศ. ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 

      และ รศ. ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

  (๒) สายสนับสนุน จ�านวน ๑๓ คน

  พ.ศ. ๒๕๔๘  นางประมวล สนอุป  นายธนากร ลาลุด และ นายสมยงค์ สายด�า

  พ.ศ. ๒๕๔๙  นายนิวรณ์  อินทศิลา และ นายไสว นามสีฐาน

  พ.ศ. ๒๕๕๐  นายส�าเภา แสนสูง 

  พ.ศ. ๒๕๕๑  นายทองเลื่อน ค�าภักดี 

  พ.ศ. ๒๕๕๔  นางจ�านงค์  ทิพย์โกมล 

171มหาวิทยาลัยขอนแก่น



  พ.ศ. ๒๕๕๕  นายภูมิพิชาติ จันทร์เพ็ง และ นางรัตนา พรดา

  พ.ศ. ๒๕๕๗  นายเดือน จรัสแสงทอง 

  พ.ศ. ๒๕๕๘  นางจิรัชยา บัวน�้าอ้อม 

  พ.ศ. ๒๕๕๙  นายชาญเชาว์ พรหมราษฎร์ 

  ๒.๕  บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี และลาออก หรือย้ายก่อนการเกษียณอายุ

  (๑)  อาจารย์

    ศ. ดร.นิสันต์ สัตยาศัย รศ. ดร.โชติ จิตรังษี

    รศ. ดร.กิตติ อมรรักษา รศ. ดร.ดาวัลย์ บุญยรัตน์

    รศ.จารุมาลย์ ผาสุกวนิช รศ.สุนทรี ธรรมากรกุล    

    รศ.สุจิตร โรจนวิภาต ผศ. ดร.ส�าราญ ภูอนันตานนท์  

    ผศ. ดร.อนันต์ ตั้งทองค�า ผศ. ดร.กิตติ อมรจารุสิริ   

    ผศ. ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี ผศ. ดร.นุ่มนวล อุดมพงษานนท์

    ผศ. ดร.พัชนี มิตรประชาชน ผศ.สุวิน บุศราค�า

    ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ผศ. ดร.นิภา มิลินทวิสมัย

    ผศ. ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ ผศ. ดร.ประวิทย์ สุดแก้ว

    ผศ. ดร.พรทิพย์ อารยะรัตน์ ผศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักษ์สกุลพิวัฒน์

    ผศ. ดร.วัชรี หาญยิ่ง ผศ.ณรงค์ เกิดกุญชร

    ดร.เทพินทร์ พยัคฆชาติ ผศ. ดร.สุพร นุชด�ารงค์

    ดร.ปนัดดา ชิระกุล ดร.ธนานิจ เสือวรรณศรี

    ดร.จักร แสงมา อ.ทิพยรัตน์ อินทุเศรษ

    ผศ. ดร.พิทักษ์ นาสมใจ อ.สุจจิตต์ วงศ์บุญสิน

  (๒) สายสนับสนุน

    นายอนันต์ ภายศรี  นางสุวรรณา สุขแดง

    นางสาวสาธิตา วชิรภูษิต นายสุทธิกร สุวรรณไตรย์

  (๓) รายนามคณาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

    อ.กนกศิลป์ หุ่นแก้ว อ. ดร.กนกกาญจน์ แซ่จึง

    รศ. ดร.วีระพงษ์ โพธิ์เมือง รศ. ดร.ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ

    ผศ. ดร.เยาวภา บริพันธุ์ รศ. ดร.สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ

๓. นักศึกษา

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาควิชามีนักศึกษาทั้งหมด ๓๘๐ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๓.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี ๑-ปี ๔)   ๓๓๖ คน

  ๓.๒  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) (ปี๑-ปี๕)   ๔๔ คน
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  พ.ศ. ๒๕๕๕  นายภูมิพิชาติ จันทร์เพ็ง และ นางรัตนา พรดา

  พ.ศ. ๒๕๕๗  นายเดือน จรัสแสงทอง 

  พ.ศ. ๒๕๕๘  นางจิรัชยา บัวน�้าอ้อม 

  พ.ศ. ๒๕๕๙  นายชาญเชาว์ พรหมราษฎร์ 

  ๒.๕  บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี และลาออก หรือย้ายก่อนการเกษียณอายุ

  (๑)  อาจารย์

    ศ. ดร.นิสันต์ สัตยาศัย รศ. ดร.โชติ จิตรังษี

    รศ. ดร.กิตติ อมรรักษา รศ. ดร.ดาวัลย์ บุญยรัตน์

    รศ.จารุมาลย์ ผาสุกวนิช รศ.สุนทรี ธรรมากรกุล    

    รศ.สุจิตร โรจนวิภาต ผศ. ดร.ส�าราญ ภูอนันตานนท์  

    ผศ. ดร.อนันต์ ตั้งทองค�า ผศ. ดร.กิตติ อมรจารุสิริ   

    ผศ. ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี ผศ. ดร.นุ่มนวล อุดมพงษานนท์

    ผศ. ดร.พัชนี มิตรประชาชน ผศ.สุวิน บุศราค�า

    ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ผศ. ดร.นิภา มิลินทวิสมัย

    ผศ. ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ ผศ. ดร.ประวิทย์ สุดแก้ว

    ผศ. ดร.พรทิพย์ อารยะรัตน์ ผศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักษ์สกุลพิวัฒน์

    ผศ. ดร.วัชรี หาญยิ่ง ผศ.ณรงค์ เกิดกุญชร

    ดร.เทพินทร์ พยัคฆชาติ ผศ. ดร.สุพร นุชด�ารงค์

    ดร.ปนัดดา ชิระกุล ดร.ธนานิจ เสือวรรณศรี

    ดร.จักร แสงมา อ.ทิพยรัตน์ อินทุเศรษ

    ผศ. ดร.พิทักษ์ นาสมใจ อ.สุจจิตต์ วงศ์บุญสิน

  (๒) สายสนับสนุน

    นายอนันต์ ภายศรี  นางสุวรรณา สุขแดง

    นางสาวสาธิตา วชิรภูษิต นายสุทธิกร สุวรรณไตรย์

  (๓) รายนามคณาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

    อ.กนกศิลป์ หุ่นแก้ว อ. ดร.กนกกาญจน์ แซ่จึง

    รศ. ดร.วีระพงษ์ โพธิ์เมือง รศ. ดร.ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ

    ผศ. ดร.เยาวภา บริพันธุ์ รศ. ดร.สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ

๓. นักศึกษา

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาควิชามีนักศึกษาทั้งหมด ๓๘๐ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๓.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี ๑-ปี ๔)   ๓๓๖ คน

  ๓.๒  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) (ปี๑-ปี๕)   ๔๔ คน
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๔. บัณฑิต

  ภาควชิาเคมมีบีณัฑติระดบัปรญิญาตรีที่ส�าเร็จการศึกษาจากปีการศกึษา ๒๕๑๙ (นกัศึกษารุ่นแรก

เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๑๖) ถึงปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๒,๒๕๒ คน มหาบัณฑิตบัณฑิต (ปี๒๕๓๗–๒๕๕๘) 

จ�านวน ๓๓๕ คน และดุษฎีบัณฑิต (ปี๒๕๔๖–๒๕๕๘) จ�านวน ๗๒ คน 

๕.ศิษย์เก่า

  ศิษย์เก่าของภาควิชาเคมี ได้ประกอบอาชีพต่าง ๆ หลากหลายอาชีพ ได้รับความส�าเร็จเป็น 

อย่างมากทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ กิจการของตนเอง เมื่อพิจารณาจากรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับเฉพาะ 

ในแวดวงวิชาการในระดับประเทศ ศิษย์เก่าของภาควิชาเคมีหลายคนได้รับรางวัลในแวดวงวิชาการ ดังนี้

  (๑) รางวลันกัวทิยาศาสตร์ดเีด่น โดยมลูนธิส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์: ศ. ดร.จ�ารสั ลิม้ตระกลู (พ.ศ. ๒๕๔๖) และ ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบวั (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

  (๒)  รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิโดยส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต:ิ ศ.ดร.จ�ารสั  ลิม้ตระกลู  

(พ.ศ. ๒๕๔๑) ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว (พ.ศ. ๒๕๔๔)  ศ. ดร.วินิช พรมอารักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙)   

  (๓)  รางวลันกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่  โดยมลูนธิส่ิงเสรมิวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์:

  ดร.สุพจน์ หารหนองบัว (พ.ศ. ๒๕๓๕) ผศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ผศ. ดร.วินิช พรมอารักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ผศ. ดร.บรรจง บุญชม (พ.ศ. ๒๕๕๓) และ ผศ. ดร.เจ้าทรัพย์  

บุญมาก (พ.ศ. ๒๕๖๑)

  สายสัมพันธ์ของศิษย์เก่า

	 	 ศิษย์เก่ามีความผูกพันระลึกถึงภาควิชาและคณาจารย์อยู่เสมอ	เมื่อมีโอกาสก็จะแวะมาเยี่ยมเยือน

ภาควิชา	 คณาจารย์	 และให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งเป็นรายบุคคล	 เป็นกลุ่ม/หรือรุ่น 

อย่างไรก็ตามศิษย์เก่าเคมีได้จัดงาน	 “คืนสู่เหย้าชาวเคมี”	 ครั้งที่	 1	 เมื่อวันเสาร์ที่	 22	 ตุลาคม	 2554	 

ที่ภาควิชาเคมี	 ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมทั้งวัน	 เริ่มจากท�าบุญ	 ถวายภัตตาหารเพล	 พระสงฆ์	 จ�านวน	 9	 รูป	 

ช่างบ่ายเป็นการเสวนาของตัวแทนศิษย์เก่า	5	คน	คือ	คุณพงศ์ประพันธ์	ฐิตทวีวัฒน์	(รุ่นที่	5)	คุณอรวรรณ	

รัมพณีนิล	(รุ่นที่	6)	คุณมีชัย	ทรัพย์รุ่งเรือง	(รุ่นที่	9)	คุณญาณวรรธน์	แสนตลาดชัยกิตติ์	(รุ่นที่	26)	และ 

คุณนพพร	พูลสวัสดิ์	(รุ่นที่	32)	ในหัวข้อ	“จากพี่ถึงน้อง:	ประสบการณ์และความทรงจ�า”	และช่วงค�่าเป็น

งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส	 ผูกแขนรับขวัญพี่ๆ	 และงานเลี้ยง	 นอกจากนี้กลุ่มศิษย์เก่าที่ท�างานที่จังหวัด

ระยองและใกล้เคียง	ยังให้การต้อนรับ	และเลี้ยงอาหาร	คณาจารย์กับน้องๆ	ที่ไปศึกษาและดูงานโรงงานที่ 

จังหวดัระยอง	อนัเป็นกจิกรรมหนึง่ของหลกัสตูรทีไ่ด้เปิดโลกทศัน์ให้นกัศกึษาสาขาเคมใีห้ได้มปีระสบการณ์	

เห็นการท�างานจริงและเข้าใจบทบาทของนักเคมีได้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งกิจกรรมการพบปะและเลี้ยงอาหารน้องๆ	นี้	

กลุ่มศิษย์เก่าที่ท�างานที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง	ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2535
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๖. งานวิจัยของภาควิชาเคมี

  ภาควิชาเคมีได้มีพัฒนาการด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยที่ได้ในลักษณะ 

ของการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus จะเห็นว่าภาควิชาเคมีมีผลงานวิจัย

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ดังแผนภาพ) 

  ปัจจยัท่ีมผีลท�าให้ผลงานตพีมิพ์ของภาควชิาเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด คอืการเปิดสอนระดับบณัฑติ

ศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสอนระดบัปรญิญาเอก และการทีม่เีครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ทีท่นัสมยันอกจากนี้ 

ยังมีแรงผลักดันที่ส�าคัญคือ การที่ภาควิชาเคมีได้เข้าร่วมในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 

  ๖.๑  ครุภัณฑ์เงินกู้จากธนาคารโลก

  ภาควิชาเคมี ได้รับการจัดสรรเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก  

(World Bank, WB) ซึ่งเป็นโครงการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๑) เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส�าหรับวิชา 

พื้นฐานภายใต้โครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ซึ่งต่อมาภายหลัง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลโดยการสนับสนุนของ WB เช่นเดิม ได้ยินยอมให้จัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ส�าหรับ

งานวิจัยได้ ภาควิชาเคมีจึงได้ซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่จ�านวน ๖ รายการ ซึ่งภาควิชาเคมีได้รับการสนับสนุน

จากโครงการนี้ทั้งครุภัณฑ์ส�าหรับวิชาพื้นฐาน และครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ส�าหรับงานวิจัยทั้งหมดประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์ (หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์)

  ๖.๒  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)

  ภาควิชาเคมีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of  

Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC) หรือชื่อเดิมคือ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา

และการวิจัยทางเคมี (Postgraduate Education and Research Program in Chemistry, PERCH) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกของการก่อตั้ง PERCH โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นแกนหลัก และมีสมาชิก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ด�าเนินการเป็นช่วงระยะเวลาดังนี้
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๖. งานวิจัยของภาควิชาเคมี

  ภาควิชาเคมีได้มีพัฒนาการด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยที่ได้ในลักษณะ 
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จากโครงการนี้ทั้งครุภัณฑ์ส�าหรับวิชาพ้ืนฐาน และครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ส�าหรับงานวิจัยทั้งหมดประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์ (หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์)

  ๖.๒  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)

  ภาควิชาเคมีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of  

Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC) หรือชื่อเดิมคือ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา

และการวิจัยทางเคมี (Postgraduate Education and Research Program in Chemistry, PERCH) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกของการก่อตั้ง PERCH โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นแกนหลัก และมีสมาชิก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ด�าเนินการเป็นช่วงระยะเวลาดังนี้
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  ระยะที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘

       ระยะที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ 

      (และช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ซึ่งเป็นระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะที่ ๓) 

   ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา PERCH-CIC ได้สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ของภาควิชาเคมี ในลักษณะของการให้ทุนการศึกษา (ทุนผู้ช่วยวิจัย) แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 

การให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน PERCH-CIC ส�าเร็จ 

การศึกษาแล้ว ดังนี้ มหาบัณฑิต จ�านวน ๑๘๘ คน และดุษฎีบัณฑิต จ�านวน ๔๐ คน

  ๖.๓  กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product Research Unit)  

  กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มีศาสตราจารย์ ดร.สมเดช กนกเมธากุล เป็นหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิจัยนี้สนับสนุนงานวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย ์

และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาชีวเคมี และ สาขาจุลชีววิทยา ทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และ 

คณะแพทยศาสตร์ ผ่านทางผู้วิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และกลุ่มนี้ยังได้รับทุน 

จากหน่วยงานอื่น ดังนี้

  (๑)  ทุนพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (สกว. ไทย-จีน)

ชื่อโครงการ:  การค้นหาสารต้นแบบส�าหรับยารักษาโรคอัลไซเมอร์และเบาหวานจาก ทรัพยากรพืชและรา

ของไทยและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์

  (๒)  ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) หรือ TRF Research Team Promotion 

Grant  (RTA)

  ชื่อโครงการ: ฤทธิ์ทางชีวภาพ ขององค์ประกอบทางเคมีจากพืชในภาคอีสาน ราในประเทศไทย 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนส�าหรับภูมิคุ้มกันในพืช

  ๖.๔  ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ (Material Chemistry Research Center, MCRC)

  MCRC เป็นศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดภาควิชาเคมี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ MCRC เป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาเคมี

อีกหน่วยงานหนึ่ง โดย MCRC ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี และสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship)  

  ๖.๕  รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานวิจัย

  คณาจารย์ภาควิชาเคมียังได้รับรางวัลต่าง ๆ จากงานสอน และงานวิจัยดังนี้

  (๑) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ�านวน 

๒ ท่าน คือ ผศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล (พ.ศ. ๒๕๔๕)  และ ผศ. ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย (พ.ศ. ๒๕๕๒)

  (๒) รางวลันกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย: ผศ. ดร.วทิยา  เงนิแท้ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖) และ ผศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก (พ.ศ. ๒๕๖๑)
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  (๓)  รางวัล CST Distinguished Chemist Award ๒๐๑๐	โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 

ในพระอุปถัมภ์:	

	 	 	 	 ศ.	ดร.สุจิตรา	ยังมี	(พ.ศ.	๒๕๕๓)

  (๔)  รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	:

	 	 						 ศ.	ดร.สุจิตรา	ยังมี	(พ.ศ.	๒๕๕๙)

  (๕)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น	โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 	 	 ระดับเพชร	 จ�านวน	3	รางวัล		(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	พ.ศ.	๒๕๖๑)

	 	 	 	 ระดับทอง	 จ�านวน	5	รางวัล		(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	พ.ศ.	๒๕๖๑)

	 	 	 	 ระดับเงิน		 จ�านวน	9	รางวัล		(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	พ.ศ.	๒๕๕๙)

  (๖)  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙		โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย					

	 	 	 	 ศ.	ดร.สมเดช	กนกเมธากุล

๗. ภาควิชาเคมีกับสังคม

  นอกจากการเรียนการสอน การวิจัยแล้ว ภาควิชาเคมียังได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมดังนี้

  ๗.๑  โครงการปฏิบัติการเคมีเคลื่อนที่ 

  โครงการนีไ้ด้รบัทนุสนนัสนนุจากมหาวทิยาลยัเพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ในโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ท�าปฏิบัติการเคมี ได้มีโอกาสท�าปฏิบัติการเคมี ซึ่งโครงการจะน�าอุปกรณ์  

สารเคมแีละเครือ่งแก้ว ออกไปท่ีโรงเรยีนต่าง ๆ  เพือ่ให้นกัเรยีนได้ท�าปฏบิติัการเคม ีโครงการนีจ้ะด�าเนนิการ 

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดย ผศ. ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีคณาจารย์และ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมีร่วมกิจกรรมนี้  โครงการนี้ได้ด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ถึง ๒๕๕๖ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๒๓ โรงเรียน จาก ๘ จังหวัด มีนักเรียนเข้าร่วมจ�านวน ๑,๒๙๕ คน 

  ๗.๒  โครงการค่ายเคมี 

  โครงการนี้เป็นกิจกรรมของนักศึกษาเคมีระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายได้ทบทวนเนื้อหาทางเคมี ท�าปฏิบัติการเคมี โดยเข้าค่ายที่โรงเรียนเป็นเวลา ๗ วัน ในช่วง 

ปิดภาคเรียน โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้จัดกิจกรรมนี้แล้ว ๒๐ ครั้ง 

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม ๒๐ โรงเรียน จาก ๑๒ จังหวัด 

  ๗.๓  การรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

  ภาควิชาเคมีได้รับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเคมีในปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑ ในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขา

เคมฟิีสกิลั สาขาเคมอีนินทรย์ี และ สาขาเคมวีเิคราะห์ จ�านวน ๔ คน โดยได้รบัทนุ DAAD โดยรฐับาลเยอรมนั 

และในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ จ�านวน ๑ คน ในสาขาเคมีวิเคราะห์ โดยได้รับทุน SIDA จากรัฐบาลสวีเดน และ

ได้รับนักศึกษาท่ีได้รับทุนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ในโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ท�าปฏิบัติการเคมี ได้มีโอกาสท�าปฏิบัติการเคมี ซึ่งโครงการจะน�าอุปกรณ์  

สารเคมแีละเครือ่งแก้ว ออกไปทีโ่รงเรยีนต่าง ๆ  เพือ่ให้นกัเรยีนได้ท�าปฏิบัตกิารเคม ีโครงการนีจ้ะด�าเนนิการ 

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดย ผศ. ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีคณาจารย์และ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมีร่วมกิจกรรมนี้  โครงการนี้ได้ด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ถึง ๒๕๕๖ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๒๓ โรงเรียน จาก ๘ จังหวัด มีนักเรียนเข้าร่วมจ�านวน ๑,๒๙๕ คน 

  ๗.๒  โครงการค่ายเคมี 

  โครงการนี้เป็นกิจกรรมของนักศึกษาเคมีระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายได้ทบทวนเนื้อหาทางเคมี ท�าปฏิบัติการเคมี โดยเข้าค่ายที่โรงเรียนเป็นเวลา ๗ วัน ในช่วง 

ปิดภาคเรียน โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้จัดกิจกรรมนี้แล้ว ๒๐ ครั้ง 

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม ๒๐ โรงเรียน จาก ๑๒ จังหวัด 

  ๗.๓  การรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

  ภาควิชาเคมีได้รับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเคมีในปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑ ในสาขาเคมีอินทรีย์ สาขา

เคมฟิีสกิลั สาขาเคมอีนนิทรย์ี และ สาขาเคมวีเิคราะห์ จ�านวน ๔ คน โดยได้รบัทุน DAAD โดยรฐับาลเยอรมนั 

และในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ จ�านวน ๑ คน ในสาขาเคมีวิเคราะห์ โดยได้รับทุน SIDA จากรัฐบาลสวีเดน และ

ได้รับนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารีจากประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาเคมีอินทรีย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จ�านวน ๑ คน และ หลักสูตร วท.ม สาขาเคมี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๑ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเชีย จ�านวน ๒ คน

๘. ความภูมิใจของภาควิชาเคมี

  ๘.๑  คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาเคมี ได้ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาเคมี แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในป ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ทูลเกล้าถวายปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

  ๘.๒  การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมและการแข่งขัน

  (๑) การสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑–๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

  มีนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน จ�านวน ๙๕ คน จากศูนย์ สอวน. จ�านวน  ๑๔  ศูนย์

  (๒) การประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2014

  ภาควิชาเคมีได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมระดับนานาชาติ  

หัวข้อ “Moving Towards Innovation in Chemistry” ระหว่างวันที่ ๘–๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  

ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชันนอลเซ็นเตอร์ ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม ๑,๒๔๗ คน เป็นคนไทย ๑,๑๑๘ คน 

ชาวต่างชาติ ๑๒๙ คนจาก ๒๔ ประเทศ มีการน�าเสนอผลงานจ�านวน ๒๗๓ ผลงาน

๙. อนาคตของภาควิชาเคมี

  ก้าวต่อๆ ไปของภาควิชาเคมี ยังคงมีภารกิจหลักเช่นเดียวกับท่ีผ่านมาคือการผลิตบัณฑิตเคม ี

ในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและพร้อมท�างาน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยท่ีจะน�าไปสู่นวัตกรรม และพร้อมส�าหรับ

การเข้าสู่สมาคมอาเซียนและเวทีนานาชาติต่าง ๆ ภายใต้การเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐต่อไป

ผู้รวบรวม : 

ศ. ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย  ศ. ดร.สุจิตรา ยังมี  รศ. ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย และ ผศ. ดร.สุวัตร นานันท์ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

177มหาวิทยาลัยขอนแก่น



  คณาจารย์สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ คณาจารย์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

คณาจารย์สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล คณาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณาจารย์สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน
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  คณาจารย์สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ คณาจารย์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

คณาจารย์สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล คณาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณาจารย์สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน
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 ภาควิชา      ชีวเคมี
  โครงการด�าเนินการเพ่ือจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี เริ่มในเดือนกันยายน ๒๕๓๒ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๔) ที่จะน�าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเข้ามาเสริมฐานทรัพยากรทางการเกษตรทั้งในรูปของผลผลิตต่อพื้นที่หรือการพัฒนาผลผลิต 

ให้มีมูลค่าเพิ่ม ด�าเนิน การแยกทรัพยากร (บุคลากรและครุภัณฑ์) จากภาควิชาเคมีในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

โดยมีคณาจารย์เริ่มต้นจ�านวน ๗ คน จนปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีอาจารย์สังกัดอยู่ ๑๒ คน ร่วมกัน 

รับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชา การวิจัย การบริการวิชาการให้

ชุมชนและภารกจิดา้นอื่น ๆ  นอกจากอาจารยแ์ลว้ ยงัมบุีคลากรสายสนบัสนนุจ�านวน ๔ คน ที่ช่วยหนา้ที่ดา้น 

ห้องปฏิบัติการและงานธุรการ ท�าให้ภาควิชามีการพัฒนาและก้าวหน้ามาตลอดเวลาเกือบสามสิบปี 

ในช่วงเวลาที่ผา่นมามกีารเปล่ียนแปลงและผลสมัฤทธิ์ที่จะบนัทกึไว้ในโอกาสครบ ๕๕ ปีคณะวิทยาศาสตร ์ดงันี้

๑. หลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี

  ภาควชิาชวีเคม ีมหีลกัสตูรระดบัปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ ก�าหนดรายวิชา

เพือ่ให้ผูส้�าเรจ็การศกึษามคีวามรูค้วามสามารถตาม

สาขาวิชาชีวเคมี ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิสภาวการณ์

ของประเทศที่กระทบต่อหลักสูตรทั้งหลายใน 

คณะวิทยาศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง ความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาของประเทศโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องซึ่งเบื้องต้น คือ ทบวงมหาวิทยาลัย และ

ต่อมาเปลี่ยนเป็นส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

  ๑.๑  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี

  ผู ้ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) ชื่อย่อปริญญา วท.บ. 

(ชีวเคมี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี ได้แก่

  ๑.๑.๑  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๔)

  จ�านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 

๑๔๔ หน่วยกิต รับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 

๒๕๓๕

  ๑.๑.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖) 

  ปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ ่มวิชาภาษา 

(จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่เปล่ียน) ปรับย้ายระหว่าง

รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

และรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน ปรับลดรายวิชาใน

กลุ่มวิชาแกน ปรับลดและเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชา

บังคับ เป็นการปรับให้เหมาะสมกับความทันสมัย

ของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับหมวด

วิชาและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร 

เนื่องจากมีการลาออกและโอนย้าย ท�าให้จ�านวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรปรับลดจากไม่น้อยกว่า 

๑๔๔ หน่วยกิต เหลือไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
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  ๑.๑.๓ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

  ปรับจ�านวนหน ่วยกิตตลอดหลักสูตร

ให้ใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 

หน่วยกิต) โดยลดจ�านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป เลือกรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๔๘) มาเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และ

ย้าย ๑ รายวิชาในหมวดนี้กลับไปอยู ่กลุ ่มวิชา

แกนการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ ปรับโครงสร้าง

รายวชิาในกลุม่วชิาบังคบั ๕ วชิาให้เป็นรายวชิาเปิด

ใหม่แทนที่ ๖ วิชา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้าง

รายวิชาโครงการวิจัยให้มีจ�านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 

(โดยขยายเป็นรายวชิาโครงการวจิยั ๑ และโครงการ

วจัิย ๒ ในสองภาคการศกึษา) สมัพนัธ์กบัรายวชิาทนั

สมัยทีน่�ามาเพิม่ในหลกัสตูร ๑ วชิา คอื สหกจิศกึษา 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาโครงการวิจัยหรือ

รายวิชาสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับนี้ 

ท�าให้จ�านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาบังคับเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อยแต่จ�านวนหน่วยกิตของกลุ ่มวิชาเลือก

เฉพาะด้านลดลง ท�าให้จ�านวนหน่วยกิตตลอด

หลักสูตรปรับลดเหลือไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 

(แผนปกติ) หรือ ๑๓๘ หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา)

  ๑.๑.๔  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ย้ายรายวิชา

จ�านวนหนึ่งในกลุ ่มวิชาแกนไปเป็นรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ และมีการเปลี่ยนแปลง ๑ รายวิชา  

(๓ หน่วยกติ) ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีเ่ป็นรายวชิา

บริการของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูก

บรหิารจดัการให้เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 

ท�าให้จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรปรับลดเหลือ

ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต (แผนปกติ) หรือ ๑๓๕ 

หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา)

  หลักสูตรจัดโปรแกรมปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้าเป็นหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์  

รับนกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ ของหลักสูตรซ่ึงมคีะแนนเฉล่ีย

สะสม ๕ ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เข้าเรียน 

นักศึกษาในโปรแกรมนี้เรียนรายวิชาของหลักสูตร

ควบคู ่ไปกับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีตั้งแต่ภาคปลายชั้น

ปีที่ ๓ รุ่นแรกที่เปิดรับนักศึกษาเข้าโปรแกรม คือ 

ปีการศกึษา ๒๕๕๘ เมือ่จบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีในโปรแกรมนี้ของหลักสูตร จะเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

ด้วยเง่ือนไขว่าต้องจบการศึกษาภายใน ๑ ปีการ

ศึกษา ผลการด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ ๗๕% 

ส�าหรับนักศึกษารุ่นแรกนี้

  ๑.๑.๕  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

  เป็นหลักสูตรปัจจุบัน ปรับแล้วจ�านวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรเป็นไม่น้อยกว่า ๑๓๖ 

หน่วยกติ (แผนปกต)ิ หรอื ๑๓๘ หน่วยกติ (แผนสหกจิ

ศกึษา) ปรบัเพิม่ขึน้ ๓ หน่วยกติจากการเพิม่รายวชิา

ภาษาอังกฤษ (สอนโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น) ในหมวดวิชาบังคับ ตามวิสัยทัศน์

ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ทุกหลักสูตร 

มีรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

เพ่ือปรับเข ้าสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community; 

AEC)
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  ๑.๑.๓ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

  ปรับจ�านวนหน ่วยกิตตลอดหลักสูตร

ให้ใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 

หน่วยกิต) โดยลดจ�านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป เลือกรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๔๘) มาเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และ

ย้าย ๑ รายวิชาในหมวดนี้กลับไปอยู ่กลุ ่มวิชา

แกนการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ ปรับโครงสร้าง

รายวชิาในกลุม่วชิาบงัคบั ๕ วชิาให้เป็นรายวชิาเปิด

ใหม่แทนที่ ๖ วิชา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้าง

รายวิชาโครงการวิจัยให้มีจ�านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 

(โดยขยายเป็นรายวชิาโครงการวจิยั ๑ และโครงการ

วจิยั ๒ ในสองภาคการศกึษา) สมัพนัธ์กบัรายวชิาทนั

สมยัทีน่�ามาเพิม่ในหลกัสตูร ๑ วชิา คอื สหกจิศกึษา 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาโครงการวิจัยหรือ

รายวิชาสหกิจศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับนี้ 

ท�าให้จ�านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาบังคับเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อยแต่จ�านวนหน่วยกิตของกลุ ่มวิชาเลือก

เฉพาะด้านลดลง ท�าให้จ�านวนหน่วยกิตตลอด

หลักสูตรปรับลดเหลือไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 

(แผนปกติ) หรือ ๑๓๘ หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา)

  ๑.๑.๔  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ย้ายรายวิชา

จ�านวนหนึ่งในกลุ ่มวิชาแกนไปเป็นรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับ และมีการเปลี่ยนแปลง ๑ รายวิชา  

(๓ หน่วยกติ) ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีเ่ป็นรายวชิา

บริการของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูก

บริหารจัดการให้เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 

ท�าให้จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรปรับลดเหลือ

ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต (แผนปกติ) หรือ ๑๓๕ 

หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา)

  หลักสูตรจัดโปรแกรมปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้าเป็นหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์  

รับนกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ ของหลกัสตูรซึง่มคีะแนนเฉลีย่

สะสม ๕ ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เข้าเรียน 

นักศึกษาในโปรแกรมนี้เรียนรายวิชาของหลักสูตร

ควบคู ่ไปกับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีตั้งแต่ภาคปลายชั้น

ปีที่ ๓ รุ่นแรกที่เปิดรับนักศึกษาเข้าโปรแกรม คือ 

ปีการศกึษา ๒๕๕๘ เมือ่จบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีในโปรแกรมนี้ของหลักสูตร จะเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

ด้วยเง่ือนไขว่าต้องจบการศึกษาภายใน ๑ ปีการ

ศึกษา ผลการด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ ๗๕% 

ส�าหรับนักศึกษารุ่นแรกนี้

  ๑.๑.๕  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

  เป็นหลักสูตรปัจจุบัน ปรับแล้วจ�านวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรเป็นไม่น้อยกว่า ๑๓๖ 

หน่วยกติ (แผนปกต)ิ หรอื ๑๓๘ หน่วยกติ (แผนสหกจิ

ศกึษา) ปรบัเพิม่ข้ึน ๓ หน่วยกติจากการเพิม่รายวชิา

ภาษาอังกฤษ (สอนโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น) ในหมวดวิชาบังคับ ตามวิสัยทัศน์

ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ทุกหลักสูตร 

มีรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

เพ่ือปรับเข ้าสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจ
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  ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี

  ผู ้ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) ชื่อย่อปริญญา วท.ม. 

(ชีวเคมี) 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาชีวเคมี มี ๒ แผน คือ แผน ก แบบ ก(๑)  

มีแต่หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ และแผน ก แบบ ก(๒) 

มีหน่วยกิตรายวิชาและหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

มผีูม้าเข้าศกึษาต่อเป็นบัณฑิตจากคณะวทิยาศาสตร์ 

(สาขาวิชาชีวเคมี เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยาและ

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม) คณะเกษตรศาสตร์ (สาขา

วิชาโรคพืช) คณะเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยี

ชีวภาพ) และคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ (สาขา

วิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา)  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาชีวเคมี ได้แก่

  ๑.๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๙)  

รับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา ๒๕๓๙ 

  แผน ก แบบ ก(๑) วิทยานิพนธ์ ๔๐ 

หน่วยกิต และสัมมนา ๒ รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ Non-credit) ผูเ้ข้าศกึษาในแผนนีเ้ป็นผู้ส�าเร็จ

การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมีหรือสาขาใกล้เคียงด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๒๕

  แผน ก แบบ ก(๒) รายวิชาไม่น้อยกว่า 

๒๕ หน่วยกิต (รายวิชาสัมมนา ๒ หน่วยกิต) และ

วิทยานิพนธ์ ๑๕ หน่วยกิต

  ผู้เข้าศึกษาในแผนน้ีเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีวเคมี

หรือสาขาใกล้เคียงด้วยระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ไม่ต�่ากว่า ๒.๕ หรือมีประสบการณ์ในการท�างาน

ทางชีวเคมีไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือข้ึนกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชา ทั้งนี ้

เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผู้มาเข้าศึกษาในหลักสูตร

  ขั้นตอนการคัดเลือกมีการสอบข้อเขียน

ประเมินความรู ้เบื้องต้นทางชีวเคมีเพื่อเป็นตัวชี้

วัดคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใน

หลักสูตรนี้สามารถจบการศึกษาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

บังคับว่าต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์น�าเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการหรือผลงานตีพิมพ์

  ๑.๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)

  แผน ก แบบ ก(๑) วิทยานิพนธ์ ๓๖ 

หน่วยกิตและสัมมนา ๓ รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ Non-credit)

  ผู้เข้าศึกษาในแผนนี้เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

หรือสาขาใกล้เคียงด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต�า่กว่า ๓.๒๕ หรอืได้เรยีนวชิาชวีเคม/ีวชิาใกล้เคยีง 

รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยคะแนนเฉลี่ย

ของวิชาเหล่านี้ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ หรือเป็นผู้ส�าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือใกล้

เคียงด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐

  แผน ก แบบ ก(๒)  รายวชิาไม่น้อยกว่า ๒๐ 

หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ๑๖ หน่วยกิต

  ผู้เข้าศึกษาในแผนนี้เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

หรือสาขาใกล้เคียงด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต�่ากว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ในการท�างาน

ทางชีวเคมีไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือข้ึนกับดุลยพินิจ 

ของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชา

  การเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดคุณสมบัติ 

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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  เป็นการเปิดโอกาสให้มีผู ้มาเข้าเรียนใน

หลักสูตรได้กว้างขวางข้ึนเพื่อเพิ่มจ�านวนนักศึกษา

ในหลักสูตร รวมถึงเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

รับเข้าให้มีเฉพาะการสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวล 

ความรู ้อย่างไรกต็าม มกีารควบคมุคณุภาพของผูจ้ะ

เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก(๑) ให้ชดัเจนขึน้เพือ่การ

พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชา

  ในหลักสูตรนี้ แผน ก แบบ ก(๑) ปรับลด

จ�านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เหลือ ๓๖ หน่วยกิต 

และถึงแม้จะไม่มีรายวิชานับหน่วยกิตแต่นักศึกษา

จะได้รับค�าแนะน�าให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่

ปรับพื้นฐานความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ 

ส่วนแผน ก แบบ ก(๒) มีการปรับโครงสร้างของ

หลกัสตูร ลดจ�านวนหน่วยกติของรายวชิาบังคบัเป็น 

๑๑ หน่วยกิต โดยมีจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชา

สัมมนาเพิ่มเป็น ๓ หน่วยกิต ก�าหนดให้มีการน�า

เสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ หน่วยกิตเพ่ือ

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ ปรับโครงสร้าง

รายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานวิจัยพิเศษ

ของหมวดวิชาบังคับไปเป็น ๒ รายวิชาใหม่ใน

หมวดวิชาเลือก เป็นการปรับเพื่อจูงใจผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีให้เข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตร และเพื่อปรับพื้นฐานความ

รู้ทางเทคนิคและทักษะการท�าวิจัยของนักศึกษา

ที่มาจากต่างสาขาวิชา รวมท้ังมีรายวิชาในหมวด

วชิาเลอืกเพิม่ขึน้ตามทศิทางงานวจิยัของคณาจารย์ 

ในหลักสูตร จ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

  เริ่มใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ก�าหนดให้นักศึกษาในแผน ก แบบ ก(๑) จะส�าเร็จ

การศึกษาได้ต้องมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์น�าเสนอ

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติท่ีมี

รายงานการประชุม และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  

ส่วนนักศึกษาในแผน ก แบบ ก(๒) จะส�าเร็จการ

ศึกษาได้อย่างน้อยต้องมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ 

น�าเสนอในการประชมุวชิาการระดบัชาต/ินานาชาติ

ที่มีรายงานการประชุม 

  ๑.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

  การด�าเนินการของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ 

รวมถึงคณุสมบติัของผู้เข้าศกึษา โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างรายวิชา และการประมวลผลเพื่อส�าเร็จ

การศึกษายังคงไว้ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๑ แต่ประเด็นปรับเปลี่ยนคือ การเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ความเป็นหลักสูตรนานาชาติตามวิสัย

ทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีข้อก�าหนด

รับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาไทย

และ/หรือภาษาอังกฤษ สอนบางรายวิชาเป็นภาษา

องักฤษและเขยีนวทิยานพินธ์เป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้

ทุกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี ที่ผ่านมาต้ังแต่หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

มีข้อตกลงของคณาจารย์ในหลักสูตรให้นักศึกษา

เขียนวิทยานิพนธ ์ เป ็นภาษาอังกฤษโดยไม ่ม ี

ข้อก�าหนดบังคับในหลักสูตร

  ๑.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

  คุณสมบั ติ ของ ผู ้ เ ข ้ าศึ กษาและการ

ประมวลผลเพ่ือส�าเร็จการศึกษายังคงไว ้ตาม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แต ่มีส ่วนที่

ปรับปรุงเพิ่ม คือคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่

ก�าหนดให้ผู ้ เข ้าศึกษาต้องมีคะแนนมาตรฐาน

ความรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งมีผลบังคับใช ้กับทุก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ขอนแก่น นอกจากนี้ยังปรับโครงสร้างหลักสูตร 

โดยลดรายวิชาสัมมนาเหลือ ๒ รายวิชา หลักสูตร

แผน ก แบบ ก (๒) ปรับย้ายรายวิชาปฏิบัติการ 

๒ หน่วยกิต จากหมวดรายวิชาเลือกมาเป็นรายวิชา

บังคับ สาเหตุจากการที่หลักสูตรประเมินว ่า 

สถานการณ์ของวชิาชพีเปลีย่นไป ควรเน้นให้ผูศ้กึษา

ทั้งหมดในหลักสูตรมีทักษะสูงในทุกเทคนิคทาง

ชีวเคมี ท�าให้เพิ่มรายวิชาบังคับเป็น ๑๓ หน่วยกิต 

และลดรายวิชาเลือกเหลือไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต 

การจัดการศึกษาทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

  ๑.๓ หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขา

วิชาชีวเคมี

  ผู ้ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาปรัชญา

ดษุฎบีณัฑติ (ชวีเคม)ี ชือ่ย่อปรญิญา ปร.ด. (ชวีเคม)ี 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี มีผู ้มาเข้าศึกษาต่อเป็นบัณฑิตหรือมหา

บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาชีวเคมี 

เคมี ชีววิทยาและจุลชีววิทยา) และจากสาขาวิชา

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งรับนักศึกษา

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมีซึ่งยังไม่ส�าเร็จการศึกษาแต่สอบผ่านการวัด

คุณสมบัติเป็นกรณีพิเศษ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ใช้

ภาษาอังกฤษมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่มีข้อก�าหนด

บังคับ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมี ได้แก่

  ๑.๓.๑ หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบัณฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)

  รับนักศึกษารุ ่นแรกปีการศึกษา ๒๕๔๑ 

หลักสูตรมีแผนการศึกษา ๓ แบบ ดังนี้

  แบบ ๑(๒) แผนการศึกษา ๓ ปี หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ ๕๐ 

หน่วยกิต และสัมมนา ๓ รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ Non-credit)

  แบบ ๒(๒) แผนการศึกษา ๓ ปี หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 

(เป็นรายวิชาสัมมนา ๓ หน่วยกิต)

  ผู้เข้าศึกษาในแผนการศึกษา แบบ ๑(๒) 

และแบบ ๒(๒) เป็นผู้ส�าเร็จการ ศึกษาปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีหรือสาขา

ใกล้เคียงที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 

๓.๕๐ หรือมปีระสบการณ์ในการท�างานด้านชวีเคมี 

อย่างน้อย ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการคุณภาพดี 

โดยการจะเข้าศึกษาในแผนใดให้ขึ้นกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชา

  แบบ ๒(๑) แผนการศึกษา ๔ ปี หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า ๗๕ หน่วยกิต เป็นดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ 

หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต 

(รายวชิาสัมมนา ๓ หน่วยกติ) ผู้เข้าศกึษาในแผนการ

ศึกษานี้เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทียบเท่าที่มี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๒๕

  ขั้นตอนการคัดเลือกมีการสอบข้อเขียน

ประเมินความรู้เบื้องต้นทางชีวเคมีเพ่ือเป็นตัวชี้วัด 

คุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใน

หลกัสตูรนีท้กุแผนการศกึษาจะจบการศกึษาได้ต้อง

มีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์/ยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

(ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศกึษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่มีข้อก�าหนดนี้) 

  ๑.๓.๒ หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)
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  มีการเปลีย่นแปลงวธิกีารรบัเข้า ให้มเีฉพาะ

การสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ เพื่อเพิ่มโอกาส

การรับนักศึกษา และเนื่องจากหลักสูตรพิจารณา

ว่ามีขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติเป ็นตัวชี้วัด 

ความสามารถของนักศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตาม 

หลักสูตรมีการปรับข ้อก�าหนดคุณสมบัติของ 

ผู ้ เข ้าศึกษาเล็กน ้อยในบางแผนการศึกษาให ้ 

ชัดเจนขึ้น มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรในหมวด

ของรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกซึ่งพิจารณา

ว่าเหมาะสมส�าหรับคุณสมบัติของผู ้ เข ้าศึกษา

และสอดคล้องกับปณิธานของหลักสูตร และเพ่ิม 

ข้อก�าหนดเง่ือนไขการส�าเรจ็การศกึษาตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

  แผนการศึกษามี ๓ แบบ

  แบบ ๑.๑ แผนการศึกษา ๓ ปี ดุษฎีนิพนธ์ 

๔๘ หน่วยกิต และสัมมนา ๖ รายวิชา (ไม่นับ

หน่วยกิต แบบ Non-credit)

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีเคมหีรอืสาขา

วิชาเทียบเท่า ซึ่งมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕ และขึ้นกับดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการคัดเลือก

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๑.๑  

จะได้รบัค�าแนะน�าให้ศกึษารายวชิา (ไม่นบัหน่วยกติ 

แบบ Audit) เพื่อปรับพื้นความรู้ส�าหรับท�าวิจัย 

ในดุษฎีนพินธ์ ส่วนรายวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ Non-credit) ก�าหนดให้นักศึกษาน�าเสนอ 

เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ 

จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

น�าเสนอในการประชุมวิชาการระดบัชาต/ินานาชาติ

ที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง และ 

มีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 

๑ เรื่อง  

  แบบ ๒.๑ แผนการศึกษา ๓ ปี จ�านวน

หน่วยกิตรวม ๕๑ หน่วยกิต เป็นดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

หน่วยกิต และรายวิชา ๑๕ หน่วยกิต (รายวิชา

สัมมนา ๔ หน่วยกิต) 

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหรือ 

สาขาวิชาใกล้เคียง 

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ 

จะได้รับค�าแนะน�าให้ศึกษารายวิชาเลือกอย่างน้อย 

๓ หน่วยกิต เพื่อปรับพื้นความรู ้ส�าหรับท�าวิจัย 

ในดุษฎีนิพนธ์ และก�าหนดให้นักศึกษาน�าเสนอใน

รายวิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ครั้ง

เช่นกัน 

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ 

จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

น�าเสนอในการประชมุวชิาการระดบัชาต/ินานาชาติ

ที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง และ 

มีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่เป็น 

ท่ียอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง   

  แบบ ๒.๒ แผนการศึกษา ๔ ปี จ�านวน

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๖ หน่วยกิต เป็น

ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อยกว่า 

๒๘ หน่วยกิต (รายวิชาสัมมนา ๖ หน่วยกิต) 

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหรือสาขาวิชา

ใกล้เคียงที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 

๓.๒๕      
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  มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารรบัเข้า ให้มเีฉพาะ

การสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ เพื่อเพิ่มโอกาส

การรับนักศึกษา และเนื่องจากหลักสูตรพิจารณา

ว่ามีขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติเป ็นตัวชี้วัด 

ความสามารถของนักศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตาม 

หลักสูตรมีการปรับข ้อก�าหนดคุณสมบัติของ 

ผู ้ เข ้าศึกษาเล็กน ้อยในบางแผนการศึกษาให ้ 

ชัดเจนขึ้น มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรในหมวด

ของรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกซึ่งพิจารณา

ว่าเหมาะสมส�าหรับคุณสมบัติของผู ้ เข ้าศึกษา

และสอดคล้องกับปณิธานของหลักสูตร และเพ่ิม 

ข้อก�าหนดเงือ่นไขการส�าเรจ็การศกึษาตามระเบยีบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

  แผนการศึกษามี ๓ แบบ

  แบบ ๑.๑ แผนการศึกษา ๓ ปี ดุษฎีนิพนธ์ 

๔๘ หน่วยกิต และสัมมนา ๖ รายวิชา (ไม่นับ

หน่วยกิต แบบ Non-credit)

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีเคมหีรอืสาขา

วิชาเทียบเท่า ซ่ึงมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕ และขึ้นกับดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการคัดเลือก

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๑.๑  

จะได้รับค�าแนะน�าให้ศกึษารายวชิา (ไม่นบัหน่วยกติ 

แบบ Audit) เพื่อปรับพื้นความรู้ส�าหรับท�าวิจัย 

ในดุษฎีนพินธ์ ส่วนรายวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ Non-credit) ก�าหนดให้นักศึกษาน�าเสนอ 

เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ 

จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

น�าเสนอในการประชมุวชิาการระดบัชาต/ินานาชาติ

ที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง และ 

มีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 

๑ เรื่อง  

  แบบ ๒.๑ แผนการศึกษา ๓ ปี จ�านวน

หน่วยกิตรวม ๕๑ หน่วยกิต เป็นดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

หน่วยกิต และรายวิชา ๑๕ หน่วยกิต (รายวิชา

สัมมนา ๔ หน่วยกิต) 

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหรือ 

สาขาวิชาใกล้เคียง 

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ 

จะได้รับค�าแนะน�าให้ศึกษารายวิชาเลือกอย่างน้อย 

๓ หน่วยกิต เพื่อปรับพื้นความรู ้ส�าหรับท�าวิจัย 

ในดุษฎีนิพนธ์ และก�าหนดให้นักศึกษาน�าเสนอใน

รายวิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ครั้ง

เช่นกัน 

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ 

จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

น�าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาต/ินานาชาติ

ที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง และ 

มีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็น 

ท่ียอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ/นานาชาต ิ

อย่างน้อย ๑ เรื่อง   

  แบบ ๒.๒ แผนการศึกษา ๔ ปี จ�านวน

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๖ หน่วยกิต เป็น

ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อยกว่า 

๒๘ หน่วยกิต (รายวิชาสัมมนา ๖ หน่วยกิต) 

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหรือสาขาวิชา

ใกล้เคียงที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 

๓.๒๕      
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  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๒  

จะได้รับค�าแนะน�าให้ศึกษารายวิชาเลือกอย่างน้อย 

๑๔ หน่วยกิต เพื่อปรับพื้นความรู้ทางชีวเคมีให้

เพียงพอส�าหรับท�าวิจัยดุษฎีนิพนธ์ และก�าหนด

ให้นักศึกษาน�าเสนอในรายวิชาสัมมนาเป็นภาษา

อังกฤษอย่างน้อย ๒ ครั้งเช่นกัน 

 นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๒ จะส�าเร็จ

การศึกษาได้ด้วยเงือ่นไขของการเผยแพร่ผลงานวจิยั

ดุษฎีนิพนธ์เช่นเดียวกับนักศึกษาในแผนการศึกษา

แบบ ๒.๑ 

  ๑.๓.๓  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบัณฑติ สาขา

วิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

  คณุสมบัตขิองผูเ้ข้าศกึษาในแผนการศกึษา

แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ โครงสร้าง

หลักสูตรของแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ และ 

แบบ ๒.๒ ตลอดจนการประมวลผลเพื่อส�าเร็จ

การศึกษาของทั้งสามแผนการศึกษายังคงไว้ตาม

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เพราะยงัใช้ระเบยีบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) แต่มีการปรับเล็กน้อย 

ในโครงสร้างหลักสูตรของแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ 

ซึ่งเน้นดุษฎีนิพนธ์นั้น ปรับเพิ่มเป็น ๕๑ หน่วยกิต  

ให้เท่ากับจ�านวนหน่วยกิตรวมของแผนการศึกษา

แบบ ๒.๑ เพราะพิจารณาว่าทั้งแบบ ๑.๑ และ 

๒.๑ เป็นแผนการศึกษา ๓ ปี ในส่วนรายวิชา 

เริ่มมีการจัดการศึกษาบางรายวิชาเลือกเป็นภาษา

อังกฤษ

  ๑.๓.๔  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

มีแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ 

๒.๒ ผู้เข้าศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องมีคะแนน

มาตรฐานภาษาองักฤษตามประกาศระเบยีบบณัฑติ

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการปรับเล็กน้อยในการ

ประมวลผลเพื่อส�าเร็จการศึกษาตามระเบียบฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เช่นกัน นอกจากนี้ยังปรับคุณสมบัติ

โครงสร้างหลักสูตร โดยลดรายวิชาสัมมนาเหลือ 

๓ รายวิชา ส่วนในหลักสูตรแผนการศึกษาแบบ 

๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ปรับย้ายรายวิชาทางชีวเคมี ๒ 

หน่วยกิต จากหมวดรายวิชาเลือกมาเป็นรายวิชา

บังคับ สาเหตุจากการที่หลักสูตรประเมินว่าผู้เข้า

ศึกษาซึ่งแม้จะส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีวเคมี

โดยตรง ยังคงต้องการการเน้นย�้าความรู ้และ 

ทักษะด้านนั้น 

  แบบ ๑.๑ แผนการศึกษา ๓ ปี ดุษฎีนิพนธ์ 

๕๐ หน่วยกิต และสัมมนา ๓ รายวิชา (ไม่นับ

หน่วยกิต แบบ Non-credit)

  ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาปรญิญา

วิทยาศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหรือ 

สาขาวิชาเทียบเท่า ซึ่งมีผลการเรียนระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕ และขึ้นกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการคัดเลือก

  นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ 

จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์

น�าเสนอในการประชมุวชิาการระดบัชาต/ินานาชาติ

ที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง มีผลงาน

วิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับให้ตี

พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ๑ เรื่อง 

 และมีผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์/

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่

มีคุณภาพอีก ๑ เรื่อง

  แบบ ๒.๑ แผนการศึกษา ๓ ปี จ�านวน

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต เป็น

ดุษฎนีพินธ์ ๓๖ หน่วยกติและรายวชิา ๑๔ หน่วยกติ 

(รายวิชาสัมมนา ๓ หน่วยกิต) ผู้ที่เข้าศึกษาเป็น 

187มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผู้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาใกล้เคียง

  แบบ ๒.๒ แผนการศึกษา ๔ ปี จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต เป็นดุษฎีนิพนธ์  

๔๘ หน่วยกติ และรายวชิาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ (รายวชิาสัมมนา ๓ หน่วยกติ) ผู้ทีเ่ข้าศกึษาเป็นผู้ส�าเร็จ

การศกึษาปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีเคมหีรอืสาขาวชิาใกล้เคยีงทีม่ผีลการเรยีนระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐

   นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะส�าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลงานวิจัย

ดุษฎีนิพนธ์น�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง  

และมผีลงานวจิยัดษุฎีนิพนธ์ท่ีได้รบัการตพีมิพ์/ยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบั ชาต/ินานาชาตทิีม่คีณุภาพ

อีก ๑ เรื่อง

๒. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาชีวเคมี

  จากข้อมูลของส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมกบัข้อมลูของภาควชิาโดยตรง จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรต่าง ๆ   ของภาควชิาชวีเคม ี

สรุปตามรหัสปีการศึกษาแรกเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ดังตาราง 
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รหัสปีการศึกษา วท.บ. วท.ม. ปร.ด. รหัสปีการศึกษา วท.บ. วท.ม. ปร.ด.

๓๕ ๑๐ ๐ ๐ ๔๙ ๒๖ ๖ ๐
๓๖ ๗ ๐ ๐ ๕๐ ๓๐ ๖ ๒
๓๗ ๑๔ ๐ ๐ ๕๑ ๒๙ ๑๐ ๑๒
๓๘ ๑๖ ๐ ๐ ๕๒ ๓๔ ๕ ๓
๓๙ ๑๗ ๕ ๐ ๕๓ ๒๓ ๙ ๙
๔๐ ๑๙ ๐ ๐ ๕๔ ๑๗ ๑๓ ๗
๔๑ ๑๗ ๔ ๒ ๕๕ ๒๕ ๗ ๒
๔๒ ๑๓ ๐ ๐ ๕๖ ๒๑ ๑๐ ๐
๔๓ ๑๕ ๓ ๐ ๕๗ ๓๓ ๕ ๐
๔๔ ๑๔ ๒ ๓ ๕๘ ๒๓ ๖ ๐
๔๕ ๑๔ ๐ ๖ ๕๙ ๐ ๑ ๐
๔๖ ๑๓ ๔ ๐ ๖๐ ๐ ๔ ๐
๔๗ ๑๐ ๑๐ ๐ ๖๑ ๐ ๐ ๐
๔๘ ๑๙ ๓ ๐ ๖๒ ๐ ๐ ๐

รวม ๔๕๙ ๑๐๙ ๔๖

ผู้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาใกล้เคียง

  แบบ ๒.๒ แผนการศึกษา ๔ ปี จ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต เป็นดุษฎีนิพนธ์  

๔๘ หน่วยกติ และรายวชิาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ (รายวชิาสัมมนา ๓ หน่วยกติ) ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นผูส้�าเรจ็

การศกึษาปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีเคมหีรอืสาขาวชิาใกล้เคยีงท่ีมผีลการเรยีนระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐

   นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะส�าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลงานวิจัย

ดุษฎีนิพนธ์น�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง  

และมผีลงานวจิยัดษุฎนีพินธ์ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์/ยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบั ชาต/ินานาชาตท่ีิมคีณุภาพ

อีก ๑ เรื่อง

๒. จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาชีวเคมี

  จากข้อมูลของส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมกบัข้อมลูของภาควชิาโดยตรง จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรต่าง ๆ   ของภาควชิาชีวเคมี 

สรุปตามรหัสปีการศึกษาแรกเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ดังตาราง 
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๓. บุคลากรของภาควิชาชีวเคมี

  ๓.๑  บุคลากรสายผู้สอนปัจจุบัน จ�านวน ๑๒ คน

  ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผศ. ดร.สุพร นุชด�ารงค์ ผศ. ดร.กุลศิริ เสนาวงศ์  

  รศ. ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ผศ. ดร.ประสาร สวัสดิ์ซิตัง ผศ. ดร.ชไมพร จ�าปาศรี  

  รศ. ดร.ยานี ตรองพาณิชย์ รศ. ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี ผศ. ดร.สมพร เกษแก้ว  

  รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์ ผศ. ดร.คมศร ลมไธสง อ. ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

  ๓.๒  บุคลากรสายผู้สอนในอดีต

  ๓.๒.๑		เกษียณอายุราชการ

  ศ. ดร.นิสันต์ สัตยาศัย อ. ดร.เทพินทร์ พยัคฆชาติ ผศ. ดร.นิภา มิลินทวิสมัย

      ๓.๒.๒		โอนย้าย

  รศ. ดร.สมศักดิ์ สรั่งบิน อ. ดร.สมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์

  รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ อ.ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถิตย์  

  รศ. ดร.ศักดา ดาดวง      

  ๓.๓ หัวหน้าภาควิชา 

    อ. ดร.สมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์  (หัวหน้าภาควิชาคนแรก)

  ผศ. ดร.สมศักดิ์ สรั่งบิน  (๒๕๓๘ - ๒๕๓๙)

  รศ. ดร.นิสันต์ สัตยาศัย  (๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

  รศ. ดร.ศักดา ดาดวง  (๒๕๔๓ - ๒๕๔๗)

  ผศ. ดร.ประสาร สวัสดิ์ซิตัง  (๒๕๔๗ - ๒๕๔๘)

  ผศ. ดร.นิภา มิลินทวิสมัย  (๒๕๔๘ - ๒๕๕๖)

  รศ. ดร.ยานี ตรองพาณิชย์  (๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

  ผศ. ดร.กุลศิริ เสนาวงศ์  (๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)

  รศ. ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  (ก.ค. ๒๕๖๑ - ต.ค. ๒๕๖๒) 

  ผศ. ดร.สมพร เกษแก้ว  (พ.ย. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)   

  ๓.๔ บุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบัน

  นางสาวมลฤดี กงชัยภูมิ นักวิทยาศาสตร์

  นายสมเกียรติ ระวังแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

  นายวีระพงษ์ นามศรีฐาน  พนักงานผลิตทดลอง (โอนย้ายมาจากภาควิชาชีววิทยา)

  นางนาตยา ยังดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

189มหาวิทยาลัยขอนแก่น



  ๓.๕ บุคลากรสายสนับสนุนในอดีต

  นางสิริมาตา ภาระราช หัวหน้าสารบรรณภาควิชาชีวเคมี เกษียณอายุราชการ   

       (โอนย้ายมาจากส�านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์) 

  นางอนงค์ สนเคหงส์  ลูกจ้างทั่วไป เกษียณอายุราชการ (โอนย้ายมาจากส�านักงาน

       คณบดี คณะวิทยาศาสตร์)

  นายศุภชัย หมื่นแก้ว  พนักงานห้องปฏิบัติการ เกษียณอายุราชการ  (โอนย้ายมาจาก

       ภาควิชาเคมี) 

  ภาควชิาชวีเคมยีงัมบุีคลากรสายสนบัสนนุต�าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์อกี ๓ คน และเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

งานทั่วไปอีก ๖ คน ซึ่งลาออกเมื่อท�างานไประยะหนึ่งเพื่อศึกษาเพิ่มคุณวุฒิ หรือเปลี่ยนที่ท�างานใหม่ที่มี

ความมั่นคง เพราะหลังจากการเกษียณอายุราชการของหัวหน้าสารบรรณภาควิชาฯ แล้ว ภาควิชาชีวเคมี

ไม่มีต�าแหน่งบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นการจ้างด้วยเงินรายได้ 

๔. ผลงานตีพิมพ์ของภาควิชาชีวเคมี

  คณาจารย์ทั้งหมดของภาควิชาชีวเคมี ผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ

ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ส่ามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ย้อนหลัง ๒๐ ปี  

ถึง ค.ศ. ๑๙๙๘) หลังจากภาควิชามีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๔๑ ได้ ๓ ปี บทความเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ หลังจากนั้นภาควิชามีผลงานตีพิมพ์ 

มาอย่างต ่อเนื่องจากงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์รวมกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) มีผลงานทั้งหมด ๑๑๑  

บทความแยกตามปีต่าง ๆ ได้ดังนี้

Total Publications by Year (1998-2017) แหล่งทีม่า: Web of Science www.webofknowledge.com 
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  ๓.๕ บุคลากรสายสนับสนุนในอดีต

  นางสิริมาตา ภาระราช หัวหน้าสารบรรณภาควิชาชีวเคมี เกษียณอายุราชการ   

       (โอนย้ายมาจากส�านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์) 

  นางอนงค์ สนเคหงส์  ลูกจ้างทั่วไป เกษียณอายุราชการ (โอนย้ายมาจากส�านักงาน

       คณบดี คณะวิทยาศาสตร์)

  นายศุภชัย หมื่นแก้ว  พนักงานห้องปฏิบัติการ เกษียณอายุราชการ  (โอนย้ายมาจาก

       ภาควิชาเคมี) 

  ภาควชิาชวีเคมยีงัมบีคุลากรสายสนบัสนนุต�าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์อกี ๓ คน และเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

งานทั่วไปอีก ๖ คน ซ่ึงลาออกเมื่อท�างานไประยะหนึ่งเพื่อศึกษาเพิ่มคุณวุฒิ หรือเปลี่ยนท่ีท�างานใหม่ที่มี

ความมั่นคง เพราะหลังจากการเกษียณอายุราชการของหัวหน้าสารบรรณภาควิชาฯ แล้ว ภาควิชาชีวเคมี

ไม่มีต�าแหน่งบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นการจ้างด้วยเงินรายได้ 

๔. ผลงานตีพิมพ์ของภาควิชาชีวเคมี

  คณาจารย์ทั้งหมดของภาควิชาชีวเคมี ผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ

ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ ส่ามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ย้อนหลัง ๒๐ ปี  

ถึง ค.ศ. ๑๙๙๘) หลังจากภาควิชามีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๔๑ ได้ ๓ ปี บทความเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ หลังจากนั้นภาควิชามีผลงานตีพิมพ์ 

มาอย่างต ่อเนื่องจากงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์รวมกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) มีผลงานทั้งหมด ๑๑๑  

บทความแยกตามปีต่าง ๆ ได้ดังนี้

Total Publications by Year (1998-2017) แหล่งทีม่า: Web of Science www.webofknowledge.com 
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  ผลงานวจิยัของคณาจารย์ส่วนใหญ่ (๓๕ บทความ) ตีพิมพ์ในวารสารทางชวีเคมแีละชวีวทิยาระดบั

โมเลกุล แต่ยังมีผลงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านอื่น ๆ อีกด้วย สรุปผลงานตามสาขาวิชาการของ

วารสาร ดังนี้ (แหล่งที่มา: Web of Science www.webofknowledge.com)

    Biochemistry and molecular biology ๓๕ บทความ

    Food science technology ๑๗  บทความ

    Multidisciplinary sciences ๑๕  บทความ

    Biotechnology applied microbiology ๑๔  บทความ

    Plant sciences ๑๑  บทความ

    Chemistry applied ๑๐  บทความ

    Biophysics ๖  บทความ

    Nutrition dietetics  ๕ บทความ

    Pharmacology pharmacy ๕  บทความ

    Agronomy   ๔  บทความ

  มาตรฐานผลงานตพีมิพ์ของภาควชิาชวีเคมดูีได้จากสถติิการถกูอ้างองินบัต้ังแต่ปีพุทธศกัราข ๒๕๔๕ 

(ค.ศ. ๒๐๐๒) ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังรูป ทั้งนี้ข้อมูลนับจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘)

Sum of Times Cited by Year (1999-2018) แหล่งทีม่า : Web of Science www.webofknowledge.com

             Sum of Times Cited

                       Year

Sum of the times cited ๒๔๔๖, without self-citations ๒๓๗๓
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๕. ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  คณาจารย์ของภาควิชาชีวเคมี ผลิตผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นเจ้าของสิทธิ์ ดังนี้

  *หมายเหตุ  เป็นต�าแหน่งทางวิชาการในขณะที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

  มีอย่างน้อย ๓ ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซ่ึงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนา 

ต่อยอดเชิงพาณิชย์ผลิตขายเป็นสินค้า ส่วนผลงานลิขสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

๖. ผลงานบริการวิชาการของภาควิชาชีวเคมี

  งานวิจัยของ ดร.สมพร เกษแก้ว บุกเบิกการใช้ประโยชน์จากพืชยางนา ในด้านพลังงาน อาหาร ยา 

และสิง่แวดล้อม จนมาถงึระดบัทีส่ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่ชมุชน  โดยด�าเนนิ 

การอย่างเป็นทางการผ่านศนูย์เรยีนรูย้างนามหาวทิยาลัยขอนแก่น ไปยงัองค์กรผู้น�าชมุชนในจังหวดัขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์และสระแก้ว สร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา กระตุ้นการปลูกพืชยางนา 

และจิตส�านึกการอนุรักษ์พืชยางนาเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน มีเป้าหมายขยายพื้นที่การปลูกให้ได้ทั่วประเทศ

๗. ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน

  ๗.๑  องค์กรที่มีการเซ็นข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะวิทยาศาสตร์

   ๗.๑.๑ บริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จ�ากัด

  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์* เป็นการร่วมมือท�าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  ๗.๒ องค์กรที่มีการเซ็นข้อตกลงความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ๗.๒.๑ บริษัทศรีราชา โมด้า จ�ากัด

  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง* เป็นความร่วมมือผลิตผลิตภัณฑ์

   ๗.๒.๒  บริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จ�ากัด

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์* เป็นการร่วมมือท�าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

(หลังจากที่ข้อตกลงในข้อ ๗.๑.๑ หมดอายุสัญญา)

  *หมายเหตุ ต�าแหน่งทางวิชาการในขณะเซ็นสัญญา

ผู้ประดิษฐ์*
จ�านวนทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

 ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย ๑ ๒

 รองศาสตราจารย์  ดร.สินีนาฏ ศิริ ๑๑

 รองศาสตราจารย์  ดร.ยานี ตรองพาณิชย์ ๒ ๑

 อาจารย์ ดร.สมพร  เกษแก้ว ๓

รวม ๑ ๑๘ ๑
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  ๗.๓  องค์กรที่ไม่มีการเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ต�าแหน่งทางวิชาการในขณะเริ่มความร่วมมือ) 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา มิลินทวิสมัย ท�างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและมีการแต่งตั้งผู้บริหารของ

ภาคเอกชนนั้น ๆ เป็นอาจารย์พิเศษในบางหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี ได้แก่ เครือบริษัทศรีวิโรจน์ฟาร์ม 

บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน�้าตาล บริษัทฟีนิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ขอนแก่นบริวเวอรี่  

  ๗.๔  องค์กรโมเดลธุรกิจขนาดย่อมของ Science Park กระทรวงวิทยาศาสตร์ ศูนย ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ดร.สมพร เกษแก้ว (ต�าแหน่งทางวิชาการในขณะเร่ิมความร่วมมือ) และบริษัทอะลาตัส จ�ากัด 

น�าอนุสิทธิบัตรภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ในเชิงพาณิชย์

๘. ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

  ภาควิชาชีวเคมีให้ความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ต�าแหน่ง 

ทางวิชาการในขณะตัง้ศนูย์วจิยัฯ)  ในการให้ใช้พืน้ทีส่่วนหนึง่ของภาควชิาเป็นห้องปฏบิตักิารของศนูย์วจิยัฯ  

ทั้งน้ีนักศึกษาของภาควิชาจ�านวนหนึ่งท�าวิจัยใน รายวิชาโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

อยู่ในห้องปฏิบัติการนั้น

๙. อนาคตของภาควิชาชีวเคมี

  คณาจารย์ในทุกหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

บริบทของสังคมและการศึกษา ความคาดหวังของสังคมต่อผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ความคาดหวัง 

ของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในเวลาที่สังคมก�าลังต้องการนวัตกรรมน�าประเทศ ภาควิชามีแผนปรับ 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังแต่อยู ่บนพื้นฐานให้นักศึกษา 

มีความรู ้ตามสาขาวิชา ส่วนงานวิจัยที่คณาจารย์ท�าอยู ่นั้นจะด�าเนินไปตามที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งมีทั้งงานวิจัยท่ีส่งเสริมการประยุกต์เชิงพาณิชย์และงานวิจัยพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 

สังคมไทยด้านสุขภาพและการเกษตร พันธกิจที่ส�าคัญที่สุดคือ ให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากภาควิชาชีวเคมี 

ในทุกหลักสูตรมีความรู้คู่คุณธรรม

193มหาวิทยาลัยขอนแก่น



บุคลากรสายผู้สอน (จากซ้ายไปขวา) 

แถวที่ 1  ผศ.	ดร.สมพร	เกษแก้ว		ผศ.	ดร.ชไมพร		จ�าปาศรี		ผศ.	ดร.ประสาร	สวัสดิ์ซิตัง		รศ.	ดร.ยานี	ตรองพาณิชย์	 

แถวที่ 2  ศ.	ดร.สมปอง	คล้ายหนองสรวง		รศ.	ดร.ธนเศรษฐ์	เสนาวงศ์		ผศ.	ดร.สุพร	นุชด�ารงค์		รศ.	ดร.ปวีณา	พงษ์ดนตรี

แถวที่ 3		ผศ.	ดร.คมศร	ลมไธสง		รศ.	ดร.รินา	ภัทรมานนท์		ผศ.	ดร.กุลศิริ	เสนาวงศ์		อ.	ดร.เมศยา	ธิติศักดิ์สกุล	 

บุคลากรสายสนับสนุน (จากซ้ายไปขวา)

น.ส.มลฤดี	กงชัยภูมิ			นายสมเกียรติ	ระวังแก้ว			นายวีระพงษ์	นามสีฐาน			นางนาตยา	ยังดี
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 ภาควิชาชีววิทยา
๑. ความเป็นมา 

  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มต้นพร้อมกับการจัดตั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ในระยะเริ่มต้นสองปีแรกภาควิชาได้ด�าเนินการ

เปิดสอนชีววิทยาพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยใช้สถานที่ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนในขณะนัน้เป็นอาจารย์ที่เชิญมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

ศาสตราจารย์ กสิน สุวัตพันธุ์, ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล, ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.พุฒพงษ์ วรวุฒิ, 

รองศาสตราจารย ์ศรสุีมนตร ์สีตะธน,ี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จติอารยี ์สาครนิทร,์ ศาสตราจารย ์ดร.วรุิฬห์ 

สุวรรณกิตติ, รองศาสตราจารย์ อาภรรัตน์ รัตนทารส, ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย จนกระทั่ง 

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงได้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชา ซ่ึงอาจารย์สุวคนธ์ 

พลกนิษฐ์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเป็นอาจารย์คนแรกของภาควิชาโดยมีหน้าที่สอนและประสานงานการ

สอนกับอาจารย์พิเศษ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงได้ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ตึกวิทยาศาสตร์ 

๐๑ (SC.01) ร่วมกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ภาควิชาชีววิทยาจึงได้ย้ายมาประจ�าที่ตึก วิทยาศาสตร์ ๐๓ (SC.03) ซ่ึงในขณะนั้นได้ใช้พื้นที่ร่วมกับ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาธรณีวิทยา จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๘ ภาควิชาธรณีวิทยาได้ย้ายไปสังกัด 

คณะเทคโนโลยี และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๖ (SC.06) 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มีการจัดตัง้ภาควิชาจุลชีววิทยา และได้ย้ายไปอยู่ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ๐๗ (SC.07) 

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซ่ึงในปีเดียวกันนี้ได้มีการจัดตัง้ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมข้ึนโดยยังคงใช้

พื้นที่ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ๐๓ (SC.03) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้ย้ายไปประจ�า

อยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๘ (SC.08) ซ่ึงเป็นอาคารใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีพื้นที่ใช้งานร่วมกันของ

หลาย ๆ ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาชีววิทยาก็ได้พื้นที่ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา

ปฏิบัติการพื้นฐานที่อาคารวิทยาศาสตร์ ๐๘ (SC.08) นี้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

  ภาควิชาชีววิทยารับนักศึกษาสาขาชีววิทยาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และ 

ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ในปี  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอ่มาเริ่มเปิดรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโทในหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา

ส�าหรับครู ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณาจารย์ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับสูงจากทัง้ในและต่างประเทศ ได้ร่วมกัน

สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงปัจจุบันสาขาวิชาชีววิทยา

ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก จ�านวน ๔ หลกัสตูร นอกจากนีย้งัด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน

วชิาพืน้ฐานทางชีววทิยาใหแ้กน่กัศกึษาสาขาวชิาตา่ง ๆ  ในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดแ้ก ่ภาควชิาจุลชีววทิยา 

ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาเคมี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ และ 
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ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์และคณะเภสชัศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี 

  นอกจากภารกิจด้านการสอนซ่ึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจิตส�านึก 
ในการใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งเหมาะสมแลว้ภาควชิาชีววทิยายงัมกีารผลติผลงานวจิยัทางชีววทิยา

ที่มีความหลากหลายและทันสมัยในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญและมีความรู้ความ

สามารถนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น อนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และ 

แมลงน�้า ความหลากหลายของสัตวส์ะเทนิน�้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน พนัธุศาสตรม์นษุย ์เซลลพ์นัธุศาสตร์ 

ชีววิทยาโมเลกุล สรีรวิทยาของพืชในสภาวะเครียด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการส่งถ่ายยีนสู่พืช เป็นต้น

๒. พัฒนาการของภาควิชา

 	 ๒.๑	 ด้านการผลิตบัณฑิต

	 	 ภาควชิาชวีวทิยาจดัการเรยีนการสอนและ

ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	๒๕๑๖	

โดยมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิต

ศึกษา	ดังนี้

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (วท.บ.)	

สาขาชีววิทยา

	 	 หลักสูตร	 ๔	 ปี	 เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ป	ี 

พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 ปัจจุบันรับนักศึกษาปีละประมาณ	

๑๐๐	 คน	 โดยวิธีรับตรง	 สอบคัดเลือก	 และสอบ

คัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.) 

โดยเน้นทางด้านชีววิทยาทั่วไป	 พฤกษศาสตร์	

สตัววทิยา	และพนัธศุาสตร์	ปัจจบุนัมนีกัศกึษาทีก่�าลัง

ศึกษาอยู่ประมาณ	๒๕๐	คน	และตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตแล้วมากกว่า	๑,๒๐๐	คน	

  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	

สาขาชีววิทยา

	 	 หลักสูตร	 ๒	 ปี	 เริ่มรับนักศึกษาต้ังแต่ 

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์	

หลักสูตรปัจจุบันจัดให้ศึกษารายวิชาต่าง	ๆ	จ�านวน	

๒๐	 หน่วยกิต	 และวิทยานิพนธ์	 ๑๖	 หน่วยกิต 

ในปีการศึกษาปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ประมาณ	๒๐	คน	และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ได้ผลิตมหาบัณฑิตแล้วประมาณ	๓๐๐	คน

  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	

สาขาชีววิทยาส�าหรับครู

	 	 เปิดสอนแบบโครงการพิเศษ	(จัดการศกึษา

เป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา	(module	system))	

โดยเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อน	 (มีนาคม–พฤษภาคม)	

ระยะเวลาการศกึษา	๓	ภาคฤดรู้อน	เริม่รบันกัศกึษา

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร

คือเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า	 และมีประสบการณ์ในการสอนวิชาทาง

ชีววิทยา	อย่างน้อย	๑	ปี	ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ประมาณ	๒๕	คน	 	 และตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาได้ผลิตมหาบัณฑิตแล้วประมาณ	๕๐	คน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (ปร.ด.)	

สาขาชีววิทยา

	 	 หลักสูตร	 ๓	 ปี	 เร่ิมรับนักศึกษาต้ังแต่ป	ี 

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์	 

รับนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 
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ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์คณะวิทยาศาสตร ์และคณะเภสชัศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี 

  นอกจากภารกิจด้านการสอนซ่ึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจิตส�านึก 
ในการใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งเหมาะสมแลว้ภาควชิาชีววทิยายงัมกีารผลิตผลงานวจัิยทางชีววทิยา

ที่มีความหลากหลายและทันสมัยในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญและมีความรู้ความ

สามารถนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น อนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และ 

แมลงน�้า ความหลากหลายของสตัวส์ะเทนิน�้าสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน พันธุศาสตรม์นษุย ์เซลล์พันธุศาสตร์ 

ชีววิทยาโมเลกุล สรีรวิทยาของพืชในสภาวะเครียด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการส่งถ่ายยีนสู่พืช เป็นต้น

๒. พัฒนาการของภาควิชา

 	 ๒.๑	 ด้านการผลิตบัณฑิต

	 	 ภาควชิาชวีวทิยาจดัการเรยีนการสอนและ

ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	๒๕๑๖	

โดยมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิต

ศึกษา	ดังนี้

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (วท.บ.)	

สาขาชีววิทยา

	 	 หลักสูตร	 ๔	 ปี	 เร่ิมรับนักศึกษาต้ังแต่ป	ี 

พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 ปัจจุบันรับนักศึกษาปีละประมาณ	

๑๐๐	 คน	 โดยวิธีรับตรง	 สอบคัดเลือก	 และสอบ

คัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.) 

โดยเน้นทางด้านชีววิทยาทั่วไป	 พฤกษศาสตร์	

สตัววทิยา	และพันธศุาสตร์	ปัจจุบนัมนีกัศกึษาทีก่�าลัง

ศึกษาอยู่ประมาณ	๒๕๐	คน	และตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตแล้วมากกว่า	๑,๒๐๐	คน	

  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	

สาขาชีววิทยา

	 	 หลักสูตร	 ๒	 ปี	 เร่ิมรับนักศึกษาต้ังแต่ 

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์	

หลักสูตรปัจจุบันจัดให้ศึกษารายวิชาต่าง	ๆ	จ�านวน	

๒๐	 หน่วยกิต	 และวิทยานิพนธ์	 ๑๖	 หน่วยกิต 

ในปีการศึกษาปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ประมาณ	๒๐	คน	และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ได้ผลิตมหาบัณฑิตแล้วประมาณ	๓๐๐	คน

  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	

สาขาชีววิทยาส�าหรับครู

	 	 เปิดสอนแบบโครงการพเิศษ	(จดัการศกึษา

เป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา	(module	system))	

โดยเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อน	 (มีนาคม–พฤษภาคม)	

ระยะเวลาการศกึษา	๓	ภาคฤดรู้อน	เริม่รบันกัศกึษา

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร

คือเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า	 และมีประสบการณ์ในการสอนวิชาทาง

ชีววิทยา	อย่างน้อย	๑	ปี	ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ประมาณ	๒๕	คน	 	 และตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาได้ผลิตมหาบัณฑิตแล้วประมาณ	๕๐	คน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (ปร.ด.)	

สาขาชีววิทยา

	 	 หลักสูตร	 ๓	 ปี	 เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ป	ี 

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์	 

รับนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 
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เปิดรับ	นักศึกษา	๒	แผน	คือแผน	๑.๑	รับผู้ส�าเร็จ

การศกึษาระดบัปรญิญาโทเพือ่ศกึษาดษุฎนีพินธ์	๔๘	

หน่วยกิต	และแผน	๒.๒	รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรเีพือ่ศกึษาดษุฎีนพินธ์	๔๘	หน่วยกติ	และ

รายวิชาต่าง	ๆ	๒๔	หน่วยกิต	ปัจจุบันมีนักศึกษาที่

ก�าลงัศกึษาอยูป่ระมาณ	๓๕	คน	และตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมาได้ผลติดษุฎบีณัฑติแล้วประมาณ	๑๑๑	คน

  ๒.๒		พัฒนาการด้านการวิจัย

	 	 ภาควชิาชวีวทิยามกีารพฒันาด้านการวจัิย

อย่างต่อเนื่อง	เริ่มจากประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้

มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โดยรองศาสตราจารย์บุญยืน	กิจวิจารณ์	ซึ่งนับเป็น

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัยมาก 

ในยุคนั้น	 มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืชหลายชนิด	 ต่อมามีคณาจารย์ได้รับทุน

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	 เช่น	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	

๒๕๓๓	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พรพิมล	 สุริยภัทร	 

ได้รับทุนจาก	 US	 Agency	 for	 International	 

Development		(USAID)		ท�าวจิยัด้านการเพาะเล้ียง 

เนื้อเยื่อถั่วพุ่ม	 รองศาสตราจารย์สุภาพ	 ณ	 นคร	

และคณะ	ได้รับทุนจาก	Canadian	International	 

Development	 Agency	 (CIDA)	 ท�าการวิจัย

เก่ียวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงกบเพื่อเพิ่มรายได	้

แก่เกษตรกร	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	หลังจากภาควิชา 

มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว	 และรัฐบาล

ได้มีการก่อตั้งโครงการพัฒนาองค์ความรู ้และ

ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน

ประเทศไทย	(Biodiversity	Research	and	Training	 

Program)	 หรือ	 ที่รู ้จักกันในนามโครงการ	 BRT 

ซึง่มศีาสตราจารย์	ดร.วสิทุธิ	์ใบไม้	เป็นผูอ้�านวยการ 

โครงการ	 ท�าให้การวิจัยในภาควิชามีพัฒนาการ

เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด	 โดยมีคณาจารย์ได้รับ

ทุนวิจัย	 และนักศึกษาได้รับทุนท�าวิทยานิพนธ์จาก

โครงการ	BRT	อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี	

เริ่มตั้งแต่พ.ศ.	๒๕๔๐	ต่อเนื่องจนถึง	พ.ศ.	๒๕๕๔	

ท�าให้ภาควิชาชีววิทยาเริ่มมีชื่อเสียงในการวิจัย

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ต่อมาได้มีการ

รวมตัวของนักวิจัยโดยการน�าของศาสตราจารย์	

ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง	 ในการจัดตั้งศูนย์วิจัย

อนุกรมวิธานประยุกต์	 (Applied	 Taxonomic	

Research	Center)	ขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ซึ่งเป็น

หนึ่งในสี่ศูนย์วิจัยเฉพาะทางกลุ่มแรกที่ได้รับการ

จัดต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้รับทุนวิจัย

อย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึง

ปัจจุบัน	 ผลงานวิจัยเด่นระดับนานาชาติด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพอาจแบ่งเป็น	๓	ด้าน	ได้แก่	

ด้านอนุกรมวิธาน	นิเวศวิทยา	และการใช้ประโยชน์

แพลงก์ตอนสัตว์	 โดยศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 

เสนาะเมือง	 และคณะ	 ด ้านอนุกรมวิธานพืช 

โดยศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 จันทรโณทัย	 และ 

คณะกายวภิาคศาสตร์ขอพชื		โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อัจฉรา	 ธรรมถาวร	 การใช้สัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังหน ้าดินเป ็นดัชนีชี้ วัดคุณภาพน�้าโดย 

รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	แสงประดับ	และคณะ 

มีผลงานการค้นพบและตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 

ทัง้พชื	แมลงน�า้	และแพลงก์ตอนสตัว์กว่า	๑๐๐	ชนดิ 

ผลงานนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงไรน�้านางฟ้าเพื่อ

ใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม	 และ

นาฬิกาสัตว์หน้าดินเพื่อใช้บ่งชี้คุณภาพน�้า	 เป็นต้น	 

นอกเหนือจากศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์	

คณาจารย์ในภาควิชายังเป็นแกนน�าในการจัดตั้ง

กลุ่มวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย	 ๒	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่ม

วิจัยข้าวทนเค็ม	 โดยศาสตราจารย์	 ดร.ปิยะดา 

ธรีะกลุพศิทุธิ	์และคณะ	ซึง่ท�าวจิยัเพือ่ให้เข้าใจกลไก

ระดับสรีรวิทยาการทนเค็มและทนสภาวะเครียด 

ต่าง	 ๆ	 ของข้าว	 และกลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และ 

พษิวทิยาสิง่แวดล้อม	โดยศาสตราจารย์	ดร.อรณุรตัน์ 

ฉวีราช	 และคณะ	 ซ่ึงมีผลงานการตีพิมพ์ระดับ
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นานาชาติและด้านนวัตกรรมจ�านวนมาก	 นอกจาก

นี้ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 ศาสตราจารย  ์

ดร.ละออศรี	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.นฤมล 

ได ้มีส ่วนร ่วมในการจัดตั้งศูนย ์ความเป ็นเลิศ 

ด ้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ร ่วมกับ 

ผูอ้�านวยการศนูย์ฯ		ศาสตราจารย์		ดร.สมศกัดิ	์	ปัญหา 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ 

ซึ่งเป ็นศูนย ์วิจัยระดับชาติ	 ภายใต ้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห ่งชาติ 	 โดย

ศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	เป็นรองผูอ้�านวยการศนูย์ฯ

	 	 นอกจากงานวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 คณาจารย์ในภาควิชาฯ	 ยังท�างาน

วิจัยสาขาต่าง	ๆ	อย่างหลากหลาย	 เช่น	ด้านเซลล์ 

พนัธุศาสตร์ของสตัว์	โดยศาสตราจารย์	ดร.อลงกลด 

แทนออมทอง	 ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 

การส่งถ่ายยีนสู ่พืช	 และการใช้สาหร่ายในการ

ก�าจัดของเสีย	 โดยศาสตราจารย์	 ดร.สุมนทิพย	์

บุนนาค	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรศิธิกุลญา	

ธราธิมา	 การวิจัยด้านมิญชวิทยาของปลา	 โดย	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 หาญจวณิช	 และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.พรพิมล	 เจียระนัยปรีเปรม	

ด้านสรีรวิทยาของสัตว์	 โดย	 รองศาสตราจารย์	

ดร.อ�าพา	 เหลืองภิรมย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญ

จันทร์	สว่างเมือง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ละเอียด	

นาคกระแสร์	 และ	 อาจารย์	 น.สพ.	 ดร.อนุวัตร 

อมตฉายา	การวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ของอ้อยร่วมกับเอกชน	 โดย	 รองศาสตราจารย	์

ดร.มานิตย์	 โฆษิตตระกูล	 การวิจัยความหลาก

หลายของโปรโตซัว	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.พินิจ 

หวังสมนึก	 การวิจัยความหลากหลายของหอย	 

โดย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ไพรัช	 ทาบสีแพร 

ด ้ า น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ซึ่ ง เ น ้ น เ รื่ อ ง ค ว า ม

สัมพันธ์ระหว่างลายนิ้วมือกับพหุปัญญา	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมทรง	ณ	นคร	 นอกจาก

นี้ยังมีวิจัยเด่นอีกหลายด้านโดยนักวิจัยรุ ่นกลาง

และรุ่นใหม่	 อาทิ	 ด้านพันธุศาสตร์มนุษย์	 การใช้

ข้อมูลดีเอ็นเอในการศึกษาชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศไทย	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วภิ	ูกตุะนนัท์	

ด้านอนุกรมวิธานของพืชโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.พิมพ์วดี	 พรพงศ์รุ่งเรือง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.อมรรตัน์	ประจกัษ์สตูร์	และ	อาจารย์	ดร.ศกลุตลา	 

นิลแก้ว	 ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช	 สัตว์	 

และนิติวิทยาศาสตร์	 โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์

ดร.ปรียา	 หวั งสมนึก	 ผู ้ช ่ วยศาสตราจารย 	์

ดร.ณัฐปภัสร์	 ตันติสุวิชวงษ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ดร.มณฑิรา	 มณฑาทอง	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์

ดร.วุฒิพงศ์	 มหาค�า	 การวิจัยด้านสรีรวิทยาของ

พืชโดยรองศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนา	 พัฒนากูล 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.กัลยา	 กองเงิน	 และ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนชัย	 ล้นทม	 ด้าน

ชีววิทยาของเซลล ์และวิทยาภูมิคุ ้มกัน	 โดย	

อาจารย์	ดร.สัมภาษณ์	คุณสุข	และ	อาจารย์จิรภัทร 

จันทะพงษ์	 การวิจัยความหลากหลายของสัตว์

เล้ือยคลานและสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ยอดชาย	 ช่วยเงิน	 และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.จนัทร์ทพิย์	ช่วยเงนิ	การวจิยั

ด้านความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

หน้าดนิ	แพลงก์ตอนสตัว์	และนเิวศวทิยาทางน�า้	โดย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิศารัตน์	 ตั้งไพโรจน์วงศ ์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุจีภรณ์	 อธิบาย	 และ	

อาจารย์	 ดร.รัฐพล	 ศรีสนไชย	 การวิจัยด้านบรรพ

ชีวินวิทยาโดย	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.กัลยา 

ศรีประทีป	 นอกจากนี้คณาจารย์ยังมีการท�าวิจัย 

ร่วมกับคณะอื่น	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เช่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมพงษ์	สิทธิพรหม	ร่วมกับ 

คณะแพทยศาสตร์	 และการวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น 

เช่น	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ปรียะวุฒิ	 วัชรานนท์	 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	เป็นต้น
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นานาชาติและด้านนวัตกรรมจ�านวนมาก	 นอกจาก

นี้ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 ศาสตราจารย  ์

ดร.ละออศรี	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.นฤมล 

ได ้มีส ่วนร ่วมในการจัดต้ังศูนย ์ความเป ็นเลิศ 

ด ้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ร ่วมกับ 

ผูอ้�านวยการศนูย์ฯ		ศาสตราจารย์		ดร.สมศกัด์ิ		ปัญหา 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ 

ซึ่งเป ็นศูนย ์วิจัยระดับชาติ	 ภายใต ้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห ่งชาติ 	 โดย

ศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	เป็นรองผูอ้�านวยการศนูย์ฯ

	 	 นอกจากงานวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 คณาจารย์ในภาควิชาฯ	 ยังท�างาน

วิจัยสาขาต่าง	ๆ	อย่างหลากหลาย	 เช่น	ด้านเซลล์ 

พนัธศุาสตร์ของสตัว์	โดยศาสตราจารย์	ดร.อลงกลด 

แทนออมทอง	 ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 

การส่งถ่ายยีนสู ่พืช	 และการใช้สาหร่ายในการ

ก�าจัดของเสีย	 โดยศาสตราจารย์	 ดร.สุมนทิพย	์

บุนนาค	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรศิธิกุลญา	

ธราธิมา	 การวิจัยด้านมิญชวิทยาของปลา	 โดย	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 หาญจวณิช	 และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.พรพิมล	 เจียระนัยปรีเปรม	

ด้านสรีรวิทยาของสัตว์	 โดย	 รองศาสตราจารย์	

ดร.อ�าพา	 เหลืองภิรมย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญ

จันทร์	สว่างเมือง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ละเอียด	

นาคกระแสร์	 และ	 อาจารย์	 น.สพ.	 ดร.อนุวัตร 

อมตฉายา	การวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ของอ้อยร่วมกับเอกชน	 โดย	 รองศาสตราจารย	์

ดร.มานิตย์	 โฆษิตตระกูล	 การวิจัยความหลาก

หลายของโปรโตซัว	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.พินิจ 

หวังสมนึก	 การวิจัยความหลากหลายของหอย	 

โดย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ไพรัช	 ทาบสีแพร 

ด ้ า น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ซึ่ ง เ น ้ น เ รื่ อ ง ค ว า ม

สัมพันธ์ระหว่างลายน้ิวมือกับพหุปัญญา	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมทรง	ณ	นคร	 นอกจาก

นี้ยังมีวิจัยเด่นอีกหลายด้านโดยนักวิจัยรุ ่นกลาง

และรุ่นใหม่	 อาทิ	 ด้านพันธุศาสตร์มนุษย์	 การใช้

ข้อมูลดีเอ็นเอในการศึกษาชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศไทย	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วภิ	ูกตุะนนัท์	

ด้านอนุกรมวิธานของพืชโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.พิมพ์วดี	 พรพงศ์รุ่งเรือง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.อมรรตัน์	ประจกัษ์สตูร์	และ	อาจารย์	ดร.ศกลุตลา	 

นิลแก้ว	 ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช	 สัตว์	 

และนิติวิทยาศาสตร์	 โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์

ดร.ปรียา	 หวั งสมนึก	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย 	์

ดร.ณัฐปภัสร์	 ตันติสุวิชวงษ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ดร.มณฑิรา	 มณฑาทอง	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์

ดร.วุฒิพงศ์	 มหาค�า	 การวิจัยด้านสรีรวิทยาของ

พืชโดยรองศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนา	 พัฒนากูล 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.กัลยา	 กองเงิน	 และ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนชัย	 ล้นทม	 ด้าน

ชีววิทยาของเซลล ์และวิทยาภูมิคุ ้มกัน	 โดย	

อาจารย์	ดร.สัมภาษณ์	คุณสุข	และ	อาจารย์จิรภัทร 

จันทะพงษ์	 การวิจัยความหลากหลายของสัตว์

เล้ือยคลานและสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ยอดชาย	 ช่วยเงิน	 และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.จนัทร์ทิพย์	ช่วยเงนิ	การวจิยั

ด้านความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

หน้าดนิ	แพลงก์ตอนสตัว์	และนเิวศวทิยาทางน�า้	โดย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิศารัตน์	 ตั้งไพโรจน์วงศ ์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุจีภรณ์	 อธิบาย	 และ	

อาจารย์	 ดร.รัฐพล	 ศรีสนไชย	 การวิจัยด้านบรรพ

ชีวินวิทยาโดย	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.กัลยา 

ศรีประทีป	 นอกจากนี้คณาจารย์ยังมีการท�าวิจัย 

ร่วมกับคณะอื่น	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เช่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมพงษ์	สิทธิพรหม	ร่วมกับ 

คณะแพทยศาสตร์	 และการวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น 

เช่น	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ปรียะวุฒิ	 วัชรานนท์	 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	เป็นต้น
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	 	 การพัฒนาการด้านวิจัยต้องเริ่มต้นจาก

ความสนใจใคร่รู้	 ความเป็นผู้น�า	 และความวิริยะ

อุตสาหะของคณาจารย์	 แต่ผลงานวิจัยจะส�าเร็จ

ลงไม่ได้หากปราศจากก�าลังกาย	 สติปัญญา	 และ

การท�างานอย่างจริงจังของนักศึกษาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของ 

ภาควชิา	ปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่	คอื	การได้รบั 

ทุนวิจัยจากทั้งแหล่งทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

(ทุนอุดหนุนทั่วไป	ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่	ทุนบูรณา 

การวิจัยและนวัตกรรม	 ทุนสนับสนุนการท�า

วิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย	 ทุนนักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก	 เป็นต้น)	และแหล่งทุนภายนอกตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน	 อาทิ	 ทุน	 USAID	 ทุน	 CIDA	

ทุน	 BRT	ทุนจาก	Mekong	 River	 Commission	 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.) 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต	ิ

(BIOTEC)	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	

(สวก.)	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	

(BEDO)	 เป็นต้น	 รวมทั้งทุนที่สนับสนุนการศึกษา

และการท�าวิทยานิพนธ ์ของนักศึกษา	 ได ้แก  ่

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(ทุน	คปก.)	

ทุนคปก.-อุตสาหกรรม	 ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

(พสวท.)	 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	

และโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไทย	(ทุน	TGIST)	เป็นต้น

	 	 จากการด�าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องของ

บุคลากรภาควิชาชีววิทยาท�าให้ภาควิชามีผลงาน

วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับ

ชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน

ภาควชิามีผลงานตพีมิพ์ในวารสารท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	 ได้แก่	 ฐาน	 ISI	

และ	Scopus	รวมกว่า	๕๐๐	เรื่อง	และในวารสารที่

อยูใ่นฐานข้อมลูระดบัชาต	ิได้แก่	TCI	มากกว่า	๑๐๐	

เรื่อง	 ซึ่งในภาพรวมแล้วภาควิชาฯ	มีผลงานตีพิมพ์ 

ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล	 Scopus 

เพิ่มจาก	 ๒๑	 เรื่องในปี	 คริสตศักราช	 ๑๙๙๙ 

เป็น	กว่า	๕๒๐	เรื่องในปี	คริสตศักราช	๒๐๑๙	

  ๒.๒.๑	 ปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้า	

ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย

  ทุนการศึกษาจากโครงการต่าง	 ๆ เช่น	

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (โครงการ	

พสวท.),	โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์

(ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย),	โครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(โครงการ	คปก.)

  ทุนจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เช่น	 ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท�าวิทยานิพนธ์	

และทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อศึกษาวิจัย	ณ	 ต่างประเทศ,	 ทุนส่งเสริมความ 

เข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุน

นักศึกษา	 ระดับบัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย,	

ทนุจากคณะวทิยาศาสตร์	เช่น	ทนุอดุหนนุการศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์,	ทุนผู้ช่วยสอน	(TA)

  ทุนการศึกษาและวิจัยจากต่างประเทศ	

เช่น	Aarhus	University	ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,	

The	University	of	Dublin	สาธารณรัฐไอร์แลนด์,	

Guangxi	Botanic	Gardens	สาธารณรัฐประชาชนจีน,

ทุน	Newton	Fund	เป็นต้น

  ทุนการวิจัยจากภายในประเทศ	 เช่น 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	สกอ.,	ทุนสวทช.,	สกว.,	สวก.	เป็นต้น

  ความร่วมมือสถาบันที่มี	 MOU	 เช่น	 

Kew	Royal	Botanical	Gardens	สหราชอาณาจกัร,	

Aarhus	 University	 ราชอาณาจักรเดนมาร์ก,	

Trinity	 College,	 the	 University	 of	 Dublin	

สาธารณรัฐไอร์แลนด์,	 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	
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ดร.ปิยะดา	 ธีระกุลพิศุทธิ์	 และ	 ศาสตราจารย์	

ดร.ประนอม	จนัทรโณทยั	นอกจากนีย้งัมคีณาจารย์

ที่ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยในระดับคณะ	 เช่น	

ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 จันทรโณทัย	 และ 

รองศาสตราจารย์	ดร.วิภู	กุตะนันท์	

	 	 นอกจากรางวัลทางด้านการวิจัยแล้ว 

บุคคลากรทั้งสายผู ้สอนและสายสนับสนุนของ 

ภาควิชาฯ	 ยังได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย 

และระดับคณะในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านการสอน 

ด้านการบริการวิชาการ	 ด้านนวัตกรรม	 ด้าน

สนับสนุนการบริหารทั่วไป	 ด้านสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษา	 ด ้านสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม 

ด้านสนับสนุนบริการวิชาการและวิชาชีพ	 และ 

ด้านสนับสนุนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

  ๒.๓	 ด ้ านการพัฒนานักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

	 	 ภาควิชาฯ	 มีการด�าเนินโครงการและ 

จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู ้ 

ความสามารถของนักศึกษา	ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้น

และเสรมิสร้างให้นกัศกึษามคีณุลกัษณะของบณัฑติ

ทีพ่งึประสงค์	มคีวามสมบรูณ์ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต	 ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบัน

ซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้	 ความสามารถ	 เป็น 

คนเก่ง	คนดี	และสามารถท�างานร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่าง 

มีความสุข	 รวมท้ังจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์

อันดีระหว่างนักศึกษา	 คณาจารย์	 และบุคคลากร

ภาควิชาชีววิทยา	 อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงการ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และพบอาจารย ์

ท่ีปรึกษา	 โครงการพิธีร�าลึกพระคุณครูและมอบ

เกียรติบัตรแก่นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาผู ้สร้าง

ชื่อเสียงและท�าประโยชน์	 โครงการพบอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและ

รายงานผลการศึกษา	 โครงการพัฒนาศักยภาพ

 	 ความร่วมมือสถาบันอื่น	 ๆ	 ภาควิชา

ชีววิทยามีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

และสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	ทั้งในและต่างประเทศ	

เช่น	ความร่วมมอืทางวชิาการกบัองค์การพพิธิภณัฑ์

วทิยาศาสตร์	(อพวช.)	และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ,์	มลูนธิโิลกสเีขยีว,	สถาบันวจิยัข้าว, 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 สกอ.	 มีความร่วมมือกับสถาบันการ

ศึกษาในประเทศ	 เช่น	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และในต่างประเทศ	

เช่น	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว,	Hanoi	University	

of	 Sciences	 และ	 Institute	 of	 Ecology	 and	

Biological	 Resource,	 Vietnam	Academy	 of	

Science	and	Technology	สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม,	Guangxi	Botanic	Gardens	สาธารณรฐั

ประชาชนจีน,	 University	 of	 Essex	 สหราช

อาณาจักร	เป็นต้น	

  ๒.๒.๒	 รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและ

งานวิจัย

	 	 คณาจารย์และบุคลากรหลายท่านใน 

ภาควิชาได้รับรางวัลด้านการวิจัยในระดับคณะ	

ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	

อาทิ	 เช่น	ระดับชาติ	 -	ศาสตราจารย์	ดร.ละออศรี 

เสนาะเมือง	 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส	

จากสมาคมวิทยาศาสตร ์แห ่ งประเทศไทย	

ศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	ได้รบัรางวลันกัชวีวทิยา

ดีเด่น	 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	

ระดับมหาวิทยาลัย–คณาจารย์หลายท่านได้รับ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน	

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.ละออศร	ี	เสนาะเมอืง, 

ศาสตราจารย ์ 	 ดร.อลงกลด	 แทนออมทอง,	

ศาสตราจารย์	ดร.อรุณรัตน์	ฉวีราช,	ศาสตราจารย์	
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ด้านภาษาองักฤษส�าหรบันกัศกึษาภาควชิาชวีวทิยา	

โครงการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ	

โครงการฝึกงานเพือ่ส่งเสรมิทกัษะวชิาชพี	โครงการ

นักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ	 ภาควิชาชีววิทยา	

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์คืนสู ่สังคม	 โครงการ

พฒันาสขุภาพนกัศกึษา	คณาจารย์	ภาควชิาชวีวทิยา	

โครงการอบรมพัฒนาจิต	 โครงการค่ายเยาวชน

ชีววิทยา	 โครงการแสดงผลงานนักศึกษาภาควิชา

ชีววิทยา	 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์	 โครงการ

สานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา	โครงการชื่นชมยินดีกับ

บัณฑิตใหม่	 โครงการพัฒนาทัศนียภาพ	 โครงการ

เตรยีมความพร้อมเพือ่การท�างานและการศกึษาต่อ	

นอกจากนีไ้ด้มกีารจดังานคนืสูเ่หย้าชาวชวีวทิยาขึน้

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	และยังมีการติดต่อประสานงาน

ระหว่างกลุม่ศษิย์เก่าอย่างต่อเนือ่งในช่องทางต่าง	ๆ 	

  ๒.๔		ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

	 	 ภาควิชาฯ	 ได ้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต ่อเนื่อง	 ทั้งใน 

รูปแบบกิจกรรมโครงการอบรมถ่ายทอดความรู ้ 

ด้านต่าง	ๆ 		เช่น		โครงการจดัตัง้ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์

ในโรงเรียน	 โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย	

(วมว.)	 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชา

ชีววิทยา	 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	 โครงการ 

ค่ายเยาวชนชีววิทยา	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์	 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแพลงก์ตอนสัตว์และแมลงน�้า	 โครงการ

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โครงการ

อบรมการใช้สตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงัหน้าดนิประเมนิ

คุณภาพน�้าด้วยวิธีทางชีวภาพแก่นักเรียน	 คร ู

และอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมการใช ้

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์	 การเตรียม 

สื่อการเรียนการสอนส�าหรับใช้ในบทปฏิบัติการ

ทางชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์

ในโรงเรียนและชุมชน	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การการวาดภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	การอบรมครู	ซึ่งจัดให้แก่ 

ครู	อาจารย์จากโรงเรียนต่าง	ๆ	เป็นต้น	

	 	 นอกเหนือจากการบริการวิชาการในรูป

ของการเผยแพร่ความรู้และการจัดอบรมต่าง	 ๆ	

แล้ว	 ทางภาควิชาชีววิทยายังมีโครงการต่าง	 ๆ 

ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม	 เช่น	 โครงการ

ส่ือการสอนชีววิทยาเพ่ือน้อง	 มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนตัวอย่างและสื่อการสอนทางชีววิทยา	

เช่น	 ตัวอย่างพืชและสัตว์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ระดับมัธยมศึกษา	 สไลด์ถาวรตัวอย่างพืชและ

ตวัอย่างสตัว์	ฯลฯ		ให้กบัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา	

ระดับประถมศึกษา	 และสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	

เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในชั้นเรียน	

โครงการติดป้ายชื่อพรรณไม้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติให้แก่ชุมชนต่าง	 ๆ	 โครงการบ�าบัด 

น�้าทิ้งโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก	 การจัดท�านาฬิกา

สัตว์หน้าดิน	 คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน�้าจืด 

โดยวิธีทางชีวภาพ	 ให้แก่ส�านักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาคที่	 ๑๐	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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๓. ความโดดเด่นของบทบาทของภาควิชา

๒๖,๕๐๐	 ตัวอย่าง	 และตัวอย่างสไลด์ละอองเรณู 

และกายวิภาคศาสตร์ของพืชอีกกว่า	 ๕,๐๐๐	

หมายเลข	 ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญ 

ต่อการศกึษาวจัิยทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นอย่างยิง่	

	 	 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความทันสมัย	 สวยงาม	

และมีคุณภาพตามหลักสากล	 โดยการปรับปรุง

ส่วนจดัแสดงนทิรรศการและส่วนเกบ็รกัษาตัวอย่าง

อ ้างอิงเพ่ือการศึกษาวิจัย	 ณ	 ห้องพิพิธภัณฑ์ 

ซึ่งตั้งอยู่ที่	 ห้อง	 SC3129-3130	 อาคาร	 SC.03  

ซึ่งเป็นส่วนชั้นที่	 ๑	 ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 

คณะวิทยาศาสตร ์ 	 โดยใช ้ งบประมาณเ งิน 

รายได้ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 จ�านวน	

๔,๓๖๔,๐๐๐	 บาท	 นอกจากการเก็บรักษา 

ตวัอย่างพชืทีส่�าคญัแล้ว	พพิธิภณัฑ์พชืมหาวทิยาลยั

ขอนแก ่นยังมีความร ่วมมือกับพิพิธภัณฑ ์พืช 

ระดับนานาชาติท้ังในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

มีการแลกเปล่ียนตัวอย ่างเ พ่ือการศึกษาวิ จัย	 

การท�างานวจิยัร่วมกนั	และการแลกเปลีย่นนกัศกึษา

และนักวิ จัยเ พ่ือพัฒนาและฝ ึกประสบการณ  ์

ด้านอนุกรมวิธานพืชอย่างสม�่าเสมอ	 ผลงานเด่น 

อีกสิ่งหนึ่งคือการมีส ่วนร่วมในโครงการจัดท�า

หนังสือ	 Flora	 of	 Thailand	 ซึ่งเป็นโครงการ 

ทีร่วบรวมข้อมลูพรรณไม้ของประเทศไทย	ทางภาค

วิชาชีววิทยาจัดเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงานโครงการนี้ค่อนข้างมาก	 โดยได้มี

ส่วนด�าเนินการศึกษาพืชเพื่อจัดท�าหนังสือ	 Flora	

of	 Thailand	 มากกว่า	 ๒๐	 วงศ์	 เช่น	 วงศ์ชมพู่ 

วงศ์กระดุมเงิน	 วงศ์ทานตะวัน	 วงศ์เข็ม	 และ 

วงศ์ถั่ว	เป็นต้น	

	 	 ภาค วิชา ชีว วิทยามีความพร ้อมของ

บุคลากรที่มีเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยด้านความหลาก

หลายทางชีวภาพ	 มีการศึกษาอนุกรมวิธานและ 

ความหลากหลายของพชื	แมลงน�า้	และแพลงก์ตอน 

ผลงานของภาควิชาที่โดดเด่นทางด้านนี้คือ	 มีการ

ค้นพบ	ตั้งชื่อ	และตีพิมพ์สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก 

รวมกว่า	 ๑๐๐	 ชนิด	 ผลงานเด่นอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ 

การศึกษาพันธุศาสตร์ชาติพันธุ ์ของมนุษย์	 ซึ่ง	 

รองศาสตราจารย์	ดร.วิภู	กตุะนันท์	ไดร้ว่มโครงการ

วิจัยกับผู ้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันท้ังในและ 

ต่างประเทศ	 ภาควิชาชีววิทยามีการเผยแพร่

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติกว่า	 ๕๒๐	

เรื่อง	 และยังมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 	 นอกจากผลงานวิจัยแล้ว	 ทางภาควิชา 

มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียน 

เป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๙	 ภายใต้ชื่อ	 “พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น”	(Khon	Kaen	University	Herbarium	

มอีกัษรย่อว่า	KKU)	ซึง่มภีารกจิส�าคญัคอื	เกบ็รักษา 

ตัวอย่างอ้างอิง	 (Voucher	 Specimens)	 และ

ตัวอย่างต้นแบบ	(Type	Specimens)	พืชชนิดใหม่

ของโลก	และเป็นแหล่งข้อมลูด้านความหลากหลาย

และสัณฐานวิทยาของพืช	 อีกทั้งยังมีภารกิจในการ

บริการวิชาการจัดการอบรมด้านอนุกรมวิธานพืช	

และบริการให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์แก่นักวิจัย

สาขาอื่น	 ๆ	 พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีตัวอย่างพรรณไม้ท่ีเก็บรักษาไว้ในรูปของตัวอย่าง

แห้งและตัวอย่างดองในแอลกอฮอล์	 ประมาณ	
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๓. ความโดดเด่นของบทบาทของภาควิชา

๒๖,๕๐๐	 ตัวอย่าง	 และตัวอย่างสไลด์ละอองเรณู 

และกายวิภาคศาสตร์ของพืชอีกกว่า	 ๕,๐๐๐	

หมายเลข	 ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญ 

ต่อการศกึษาวจิยัทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นอย่างยิง่	

	 	 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความทันสมัย	 สวยงาม	

และมีคุณภาพตามหลักสากล	 โดยการปรับปรุง

ส่วนจดัแสดงนทิรรศการและส่วนเกบ็รกัษาตวัอย่าง

อ ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัย	 ณ	 ห้องพิพิธภัณฑ์ 

ซึ่งตั้งอยู่ที่	 ห้อง	 SC3129-3130	 อาคาร	 SC.03  

ซึ่งเป็นส่วนชั้นท่ี	 ๑	 ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 

คณะวิทยาศาสตร ์ 	 โดยใช ้ งบประมาณเงิน 

รายได้ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 จ�านวน	

๔,๓๖๔,๐๐๐	 บาท	 นอกจากการเก็บรักษา 

ตวัอย่างพชืทีส่�าคญัแล้ว	พพิธิภณัฑ์พชืมหาวทิยาลยั

ขอนแก ่นยังมีความร ่วมมือกับพิพิธภัณฑ ์พืช 

ระดับนานาชาตทิัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

มีการแลกเปลี่ยนตัวอย ่างเพื่อการศึกษาวิจัย	 

การท�างานวจิยัร่วมกนั	และการแลกเปลีย่นนกัศกึษา

และนักวิจัยเพื่อพัฒนาและฝ ึกประสบการณ  ์

ด้านอนุกรมวิธานพืชอย่างสม�่าเสมอ	 ผลงานเด่น 

อีกสิ่งหนึ่งคือการมีส ่วนร่วมในโครงการจัดท�า

หนังสือ	 Flora	 of	 Thailand	 ซึ่งเป็นโครงการ 

ทีร่วบรวมข้อมลูพรรณไม้ของประเทศไทย	ทางภาค

วิชาชีววิทยาจัดเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงานโครงการนี้ค่อนข้างมาก	 โดยได้มี

ส่วนด�าเนินการศึกษาพืชเพื่อจัดท�าหนังสือ	 Flora	

of	 Thailand	 มากกว่า	 ๒๐	 วงศ์	 เช่น	 วงศ์ชมพู่ 

วงศ์กระดุมเงิน	 วงศ์ทานตะวัน	 วงศ์เข็ม	 และ 

วงศ์ถั่ว	เป็นต้น	

	 	 ภาควิชาชี ววิทยามีความพร ้อมของ

บุคลากรที่มีเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยด้านความหลาก

หลายทางชีวภาพ	 มีการศึกษาอนุกรมวิธานและ 

ความหลากหลายของพชื	แมลงน�้า	และแพลงก์ตอน 

ผลงานของภาควิชาท่ีโดดเด่นทางด้านนี้คือ	 มีการ

ค้นพบ	ตั้งชื่อ	และตีพิมพ์สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก 

รวมกว่า	 ๑๐๐	 ชนิด	 ผลงานเด่นอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ 

การศึกษาพันธุศาสตร์ชาติพันธุ ์ของมนุษย์	 ซึ่ง	 

รองศาสตราจารย์	ดร.วิภู	กตุะนันท์	ได้ร่วมโครงการ

วิจัยกับผู ้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันทั้งในและ 

ต่างประเทศ	 ภาควิชาชีววิทยามีการเผยแพร่

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติกว่า	 ๕๒๐	

เรื่อง	 และยังมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 	 นอกจากผลงานวิจัยแล้ว	 ทางภาควิชา 

มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์พืชท่ีได้รับการจดทะเบียน 

เป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๙	 ภายใต้ชื่อ	 “พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น”	(Khon	Kaen	University	Herbarium	

มีอกัษรย่อว่า	KKU)	ซ่ึงมภีารกจิส�าคญัคอื	เกบ็รักษา 

ตัวอย่างอ้างอิง	 (Voucher	 Specimens)	 และ

ตัวอย่างต้นแบบ	(Type	Specimens)	พืชชนิดใหม่

ของโลก	และเป็นแหล่งข้อมลูด้านความหลากหลาย

และสัณฐานวิทยาของพืช	 อีกท้ังยังมีภารกิจในการ

บริการวิชาการจัดการอบรมด้านอนุกรมวิธานพืช	

และบริการให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์แก่นักวิจัย

สาขาอื่น	 ๆ	 พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บรักษาไว้ในรูปของตัวอย่าง

แห้งและตัวอย่างดองในแอลกอฮอล์	 ประมาณ	
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๔. บุคลากรของภาควิชา

  ๔.๑	รายชื่อบุคลากรสายผู้สอนในปัจจุบัน

	 ศ.	ดร.ประนอม	จันทรโณทัย	 ผศ.	ดร.จันทร์ทิพย์	ช่วยเงิน	 ผศ.	ดร.วุฒิพงศ์	มหาค�า

	 ศ.	ดร.ปิยะดา	ธีระกุลพิศุทธิ์	 ผศ.	ดร.ณัฐปภัสร์	ตันติสุวิชวงษ์	 ผศ.	ดร.ศุจีภรณ์	อธิบาย

	 ศ.	ดร.อลงกลด	แทนออมทอง	 ผศ.	ดร.นิศารัตน์	ตั้งไพโรจน์วงศ์		 ผศ.	ดร.สมพงษ์	สิทธิพรหม

	 รศ.	ดร.นฤมล	แสงประดับ	 ผศ.	ดร.ปรียา	หวังสมนึก			 ผศ.	ดร.อมรรัตน์	ประจักษ์สูตร์

	 รศ.	ดร.วัฒนา	พัฒนากูล	 ผศ.	ดร.พิมพ์วดี	พรพงศ์รุ่งเรือง			 ดร.รัฐพล	ศรีสนไชย	 		

 รศ.	ดร.พรพิมล	เจียระนัยปรีเปรม	 ผศ.	ดร.มณฑิรา	มณฑาทอง	 ดร.ศกุลตลา	นิลแก้ว	 		

	 รศ.	ดร.วิภู	กุตะนันท์				 ผศ.	ดร.ยอดชาย	ช่วยเงิน	 นสพ.	ดร.อนุวัตร	อมตฉายา		

	 ผศ.	ดร.กัลยา	กองเงิน		 ผศ.	ดร.วรศิธิกุลญา	ธราธิมา	 ดร.อาภรณ์	หวังวิวัฒน์สิน

	 ผศ.	ดร.กัลยา	ศรีประทีป	 ผศ.	ดร.วัฒนชัย	ล้นทม	 นายจิรภัทร	จันทะพงษ์

  ๔.๒		รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน 

	 นายคง	ชัยโชติ	 	 	 นายบุญช่วย	บุญจวง	 นายวุฒิพร	นามโส

	 นางสาวณัฐธิดา	แขมภูเขียว	 นางบุญถม	มาซา	 นางสมบัติ	กันหา

	 นายทองใบ	สีดา	 	 	 นายบุญส่ง	กองสุข	 นางสาวสุชาวดี	บรรเลงธรรม

	 นางธันยรัศมิ์	ผุริจันทร์		 นางสาวพรรณี	ชนวีรยุทธ	 นายอนุศาสตร์	ถูสินแก่น

	 นายนพพร	ไชยราษฎร์		 นายล�าพูน	สุปัชชา	 นางอุราวรรณ	ดีโยธา

	 นางสาวบังอร	ละเอียดออง	 นางวนิดา	เสนามนตรี

	 	 ๔.๓	 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย	

  ๔.๓.๑		สายผู้สอน:	เกษียณอายุราชการ	

	 ศ.	ดร.ละออศรี	เสนาะเมือง	 รศ.ศรีสุมนตร์	สีตะธนี	 ผศ.	ดร.ไพรัช	ทาบสีแพร

	 ศ.	ดร.สุมนทิพย์	บุนนาค	 รศ.สุภาพ	ณ	นคร	 ผศ.วิชัย	ณีรัตนพันธุ์

	 ศ.	ดร.อรุณรัตน์	ฉวีราช	 รศ.	ดร.อ�าพา	เหลืองภิรมย์	 ผศ.	ดร.สมทรง	ณ	นคร

	 รศ.	ดร.ชุติมา	หาญจวณิช	 ผศ.	ดร.กิตติมา	เมฆโกมล	 ผศ.	ดร.อัจฉรา	ธรรมถาวร

	 รศ.นเรศร์	มุลาลี	 	 	 ผศ.นิยะดา	ห่อนาค	 ดร.สัมภาษณ์	คุณสุข

	 รศ.บุญยืน	กิจวิจารณ์	 	 ผศ.ปรียะวุฒิ	วัชรานนท์	 นางสุวคนธ์	พลกนิษฐ์

	 รศ.	ดร.พินิจ	หวังสมนึก	 ผศ.เพ็ญจันทร์	สว่างเมือง	 รศ.	ดร.มานิตย์	โฆษิตตระกูล

	 ผศ.ไพบูลย์	มงคลถาวรชัย
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  ๔.๓.๒		สายผู้สอน:	โอนย้าย/ลาออก	

	 ศ.	ดร.พรสวรรค์	วิสุทธิวิเศษ	 รศ.	ดร.หนูเดือน	เมืองแสน	 ผศ.	ดร.ละเอียด	นาคกระแสร์

	 รศ.	ดร.กรกช	อินทราพิเชฐ	 รศ.	ดร.อมรา	ช้างทรัพย์	 ผศ.	ดร.สุรีลักษณ์	รอดทอง

	 รศ.	ดร.ชุติพงศ์	อรรคแสง	 ผศ.ขนิษฐา	ธิติปวัตน์	 ผศ.	ดร.อัญชลี	นิลสุวรรณ

	 รศ.	ดร.พรพิมล	สุริยภัทร	 ผศ.	ดร.ณัฐวุฒิ	ธานี	 ดร.กฤตยา	กองสุวรรณ

	 รศ.	ดร.พรรณี	ฐิตาภิชิต	 ผศ.	ดร.ดวงกมล	แม้นศิริ	 ดร.ปิยะรัตน์	อิฐรัตน์

	 รศ.	ดร.ศิริลักษณ์	เอี่ยมธรรม	 ผศ.	ดร.พรรณี	รัตนแสง	คาร์ด	 ดร.สัมพันธ์	คัมภิรานนท์

	 รศ.	ดร.สมพงษ์	ธรรมถาวร	 ผศ.	ดร.พาณี	วรรณนิธิกุล	 นางวรวรรณ	ลิ่มทอง

  ๔.๓.๓		สายสนับสนุน:	เกษียณอายุราชการ	

	 นางสาวค�าเขียน	เนื่องชมภู	 นางสวัสดิ์	จันทะวิชัย	 นายอั๊ด	ทองอุทุม

	 นางเบญจวรรณ	ภาระราช	 นายอดุลย์	ศรีมารัตน์	

 	 ๔.๓.๔		สายสนับสนุน:	โอนย้าย/ลาออก	

	 นายกล้า	มานาดี	 	 	 นางพิมพา	พลศักดิ์ขวา	 นางสาวโสน	บัวสอน

	 นางสาวญาดา	พลแสน		 นายยิ่งศักดิ์	ตั้งเจริญ	 นางปานทิพย์	บุตรชา

	 นางล�าใย	ขามธาตุ

๕. รายช่ือหัวหน้าภาควิชา

	 ๑.		 รศ.ธวัช	รักศีล	 	 	 (๒๕๑๑-๒๕๑๗)

	 ๒.		 รศ.ศรีสุมนตร์	สีตะธนี	 	 (๒๕๑๗-๒๕๒๑,	๒๕๒๕-๒๕๒๕)	และ	(๒๕๓๕-๒๕๓๖)

	 ๓.		 นางวรวรรณ	ลิ่มทอง	 	 (๒๕๒๑-๒๕๒๒)

	 ๔.		 นางสุวคนธ์	พลกนิษฐ์	 	 (๒๕๒๕-๒๕๒๘)

	 ๕.		 รศ.	ดร.โรจน์ชัย	ศัตรวาหา	 	 (๒๕๒๘-๒๕๓๒)

	 ๖.	 ผศ.	ดร.อมรา	วินิจสานันท์	 	 (๒๕๓๒-๒๕๓๕)	และ	(๒๕๓๗-๒๕๓๙)

	 ๗.		 รศ.	ดร.สมพงษ์	ธรรมถาวร	 	 (๒๕๓๖-๒๕๓๗)

	 ๘.		 ศ.	ดร.ปิยะดา	ธีระกุลพิศุทธิ์	 	 (๒๕๓๙-๒๕๔๐)

	 ๙.		 ผศ.วิชัย	ณีรัตนพันธุ์	 	 (๒๕๔๐-๒๕๔๓)

	 ๑๐.	ศ.	ดร.ละออศรี	เสนาะเมือง	 	 (๒๕๔๓-๒๕๔๗)

	 ๑๑.	ศ.	ดร.ประนอม	จันทรโณทัย	 	 (๒๕๔๗-๒๕๕๑)

	 ๑๒.	รศ.	ดร.นฤมล	แสงประดับ	 	 (๒๕๕๑-๒๕๕๕)	และ	(๒๕๕๕-๒๕๕๘)

	 ๑๓.	รศ.	ดร.วัฒนา	พัฒนากูล	 	 (๒๕๕๘-๒๕๖๐)	และ	(๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

	 ผู้รวบรวมข้อมูล	:  ศาสตราจารย์	ดร.ปิยะดา	ธีระกุลพิศุทธิ์	และ

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิมพ์วดี	พรพงศ์รุ่งเรือง
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  ๔.๓.๒		สายผู้สอน:	โอนย้าย/ลาออก	

	 ศ.	ดร.พรสวรรค์	วิสุทธิวิเศษ	 รศ.	ดร.หนูเดือน	เมืองแสน	 ผศ.	ดร.ละเอียด	นาคกระแสร์

	 รศ.	ดร.กรกช	อินทราพิเชฐ	 รศ.	ดร.อมรา	ช้างทรัพย์	 ผศ.	ดร.สุรีลักษณ์	รอดทอง

	 รศ.	ดร.ชุติพงศ์	อรรคแสง	 ผศ.ขนิษฐา	ธิติปวัตน์	 ผศ.	ดร.อัญชลี	นิลสุวรรณ

	 รศ.	ดร.พรพิมล	สุริยภัทร	 ผศ.	ดร.ณัฐวุฒิ	ธานี	 ดร.กฤตยา	กองสุวรรณ

	 รศ.	ดร.พรรณี	ฐิตาภิชิต	 ผศ.	ดร.ดวงกมล	แม้นศิริ	 ดร.ปิยะรัตน์	อิฐรัตน์

	 รศ.	ดร.ศิริลักษณ์	เอี่ยมธรรม	 ผศ.	ดร.พรรณี	รัตนแสง	คาร์ด	 ดร.สัมพันธ์	คัมภิรานนท์

	 รศ.	ดร.สมพงษ์	ธรรมถาวร	 ผศ.	ดร.พาณี	วรรณนิธิกุล	 นางวรวรรณ	ลิ่มทอง

  ๔.๓.๓		สายสนับสนุน:	เกษียณอายุราชการ	

	 นางสาวค�าเขียน	เนื่องชมภู	 นางสวัสดิ์	จันทะวิชัย	 นายอั๊ด	ทองอุทุม

	 นางเบญจวรรณ	ภาระราช	 นายอดุลย์	ศรีมารัตน์	

 	 ๔.๓.๔		สายสนับสนุน:	โอนย้าย/ลาออก	

	 นายกล้า	มานาดี	 	 	 นางพิมพา	พลศักดิ์ขวา	 นางสาวโสน	บัวสอน

	 นางสาวญาดา	พลแสน		 นายยิ่งศักดิ์	ตั้งเจริญ	 นางปานทิพย์	บุตรชา

	 นางล�าใย	ขามธาตุ

๕. รายช่ือหัวหน้าภาควิชา

	 ๑.		 รศ.ธวัช	รักศีล	 	 	 (๒๕๑๑-๒๕๑๗)

	 ๒.		 รศ.ศรีสุมนตร์	สีตะธนี	 	 (๒๕๑๗-๒๕๒๑,	๒๕๒๕-๒๕๒๕)	และ	(๒๕๓๕-๒๕๓๖)

	 ๓.		 นางวรวรรณ	ลิ่มทอง	 	 (๒๕๒๑-๒๕๒๒)

	 ๔.		 นางสุวคนธ์	พลกนิษฐ์	 	 (๒๕๒๕-๒๕๒๘)

	 ๕.		 รศ.	ดร.โรจน์ชัย	ศัตรวาหา	 	 (๒๕๒๘-๒๕๓๒)

	 ๖.	 ผศ.	ดร.อมรา	วินิจสานันท์	 	 (๒๕๓๒-๒๕๓๕)	และ	(๒๕๓๗-๒๕๓๙)

	 ๗.		 รศ.	ดร.สมพงษ์	ธรรมถาวร	 	 (๒๕๓๖-๒๕๓๗)

	 ๘.		 ศ.	ดร.ปิยะดา	ธีระกุลพิศุทธิ์	 	 (๒๕๓๙-๒๕๔๐)

	 ๙.		 ผศ.วิชัย	ณีรัตนพันธุ์	 	 (๒๕๔๐-๒๕๔๓)

	 ๑๐.	ศ.	ดร.ละออศรี	เสนาะเมือง	 	 (๒๕๔๓-๒๕๔๗)

	 ๑๑.	ศ.	ดร.ประนอม	จันทรโณทัย	 	 (๒๕๔๗-๒๕๕๑)

	 ๑๒.	รศ.	ดร.นฤมล	แสงประดับ	 	 (๒๕๕๑-๒๕๕๕)	และ	(๒๕๕๕-๒๕๕๘)

	 ๑๓.	รศ.	ดร.วัฒนา	พัฒนากูล	 	 (๒๕๕๘-๒๕๖๐)	และ	(๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

	 ผู้รวบรวมข้อมูล	:  ศาสตราจารย์	ดร.ปิยะดา	ธีระกุลพิศุทธิ์	และ

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิมพ์วดี	พรพงศ์รุ่งเรือง
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 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
๑. ประวัติความเป็นมาของภาควิชาจุลชีววิทยา 

  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดจากการแบ่งส่วนราชการใหม่ 

ซ่ึงเดิมเป็นโปรแกรมจุลชีววิทยาอยู่ภายใต้ภาควิชาชีววิทยา โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๓๐ ภาควิชา

ชีววิทยาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีววิทยาเป็น ๖ โปรแกรม นักศึกษา

ทุกโปรแกรมจะเรียนวิชาบังคับของภาควิชาฯ เหมือนกันและเรียนวิชาเลือกเฉพาะโปรแกรมต่างกันออกไป 

เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจเลือกโปรแกรมจุลชีววิทยาเป็นจ�านวนมากพอสมควร รวมทั้งประเทศไทยอยู่ใน

ช่วงที่ก�าลังพัฒนาด้านการอาหารและอุตสาหกรรม และมีความต้องการบัณฑิตที่จบทางสาขาจุลชีววิทยา

เพิ่มขึ้น ในขณะนัน้ รองศาสตราจารย์ โรจน์ชัย ศัตรวาหา ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา จึงได้สนับสนุน 

ให้มีการร่างหลักสูตรใหม่ในสาขาจุลชีววิทยา โดยเริ่มแรกมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา หนุนภักด ี

เป็นหัวหน้าสาขาจุลชีววิทยา และอาจารย์ในสาขาอีก ๕ ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิจ นนทโส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิต ทองพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สิรินทรเทพ เต้าประยูร ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เนียมสนิท ร่วมกันสอน

ในหลกัสตูรนี ้โดยนกัศกึษาโปรแกรมจุลชีววทิยาภายใตป้รญิญาวท.บ. ชีววทิยาไดส้�าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติ

รุ่นที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เริ่มรับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาในโปรแกรมจุลชีววิทยาช้ันปีที่สาม เข้าศึกษา

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา หรือ วท.บ. (จุลชีววิทยา) ซ่ึงหลักสูตรนี้มีโครงสร้างทาง 

จุลชีววิทยาเหมือนหลักสูตรในโปรแกรมจุลชีววิทยา ยกเว้นวิชาบังคับร่วมของภาควิชาชีววิทยาบางวิชาได้

ยกเลิกไปแล้วเปลี่ยนมาเรียนวิชาเคมีกายภาพ เคมีวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโฟรแทรน 

ในขณะเดียวกนัยงัคงสอนนกัศกึษาโปรแกรมจุลชีววทิยาช้ันปีที่สี่ และสอนวชิาจุลชีววทิยาทั่วไปใหก้บันกัศกึษา

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เช่นเดิม

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้มีการจัดตั้งเป็นภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแกน่ ซ่ึงในขณะนัน้มอีาจารยป์ฏบัิตริาชการอยู ่๓ ทา่นไดแ้ก ่ผูช่้วยศาสตราจารย ์สรินิทรเทพ เตา้ประยูร 

(หัวหน้าโปรแกรมจุลชีววิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิต ทองพิมพ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา 

เนียมสนิท ส่วนอาจารย์ท่านอื่น ๆ อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อต่างประเทศ อาจารย์สามท่านนี้ได้ให้บริการสอน

วิชาจุลชีววิทยาทั่วไปแก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  

และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นี้ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกในหลักสูตร วท.บ. 

(จุลชีววิทยา) โดยบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ นี้เป็นบัณฑิตรุ่นที่ ๒๙ 
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  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ภาควิชาจุลชีววิทยายังได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาจุลชีววิทยา (วท.ม. จุลชีววิทยา) และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

(ปร.ด. จุลชีววิทยา) ในปี ๒๕๕๑ จากนัน้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางคณะวิทยาศาตร์ได้ปรับโครงสร้างการ

บริหารและมีการเปลี่ยนจากภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปัจจุบันทางสาขาฯ มีคณาจารย ์

ทัง้สิ้น ๑๔ ท่านโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา
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  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ภาควิชาจุลชีววิทยายังได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาจุลชีววิทยา (วท.ม. จุลชีววิทยา) และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

(ปร.ด. จุลชีววิทยา) ในปี ๒๕๕๑ จากนัน้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางคณะวิทยาศาตร์ได้ปรับโครงสร้างการ

บริหารและมีการเปลี่ยนจากภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา ปัจจุบันทางสาขาฯ มีคณาจารย ์

ทัง้สิ้น ๑๔ ท่านโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา
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๒. พัฒนาการของภาควิชา

โดยบรรจุวิชาเปิดใหม่	 ๔	 รายวิชาดังนี้คือ	 SC712	

108	หลกัวชิาชพีทางจลุชวีวทิยาและความปลอดภยั

ห้องปฏิบัติการ	 SC712	 109	 นิเวศวิทยาของ

จุลินทรีย์	 SC712	 110	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

ของจุลินทรีย์	 และ	 SC714	 796	 การฝึกงานทาง 

จุลชีววิทยา	 มีแผนการศึกษา	 ๒	 แผนให้นักศึกษา

ได้เลือกเรียน	 ได้แก่แผนสหกิจศึกษา	 ซึ่งนักศึกษา

จะออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการ	 เป็นระยะ

เวลา	๑	ภาคการศึกษา	และแผนปกติ	ซึ่งนักศึกษา

สามารถเลือกเรียนวิชาที่อยู่ในสาขาแทนวิชาสหกิจ

ศึกษา	 รวมถึงวิชาฝึกงาน	 ซึ่งเป็นการเรียนในช่วง 

ภาคการศึกษาพิเศษ	 โดยนักศึกษาในชั้นปีที่	 ๔ 

จะเรยีนวชิาโครงงานวจิยัโดยท�างานวจิยัภายใต้การ

แนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อวิจัยที่ตนเอง

สนใจ	 จากข้อมูลจ�านวนนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา

ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 

มีจ�านวนทั้งสิ้น	๒๕๓	คน

	 	 ๒.๑		ด้านการผลิตบัณฑิต

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดการเรียนการสอน

และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง	 เริ่มรับนักศึกษา

สาขาจุลชีววิทยาในปี	พ.ศ.	๒๕๓๒	โดยมีหลักสูตร

ทั้งระดับปริญญาตรี	และ	บัณฑิตศึกษา	ดังนี้

  ๒.๑.๑	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

(วท.บ.)	จุลชีววิทยา 

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มรับนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี	 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		

สาขาวิชาจุลชีววิทยา	 ช่ือย่อ	 วท.บ.	 (จุลชีววิทยา)	

รุ่นแรกในปีการศึกษา	๒๕๓๒	จ�านวน	๑	หลักสูตร	

โดยมีการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหา

ที่ทันสมัย	และได้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการ

	 	 หลักสูตรวท.บ.	 (จุลชีววิทยา)	 ซึ่งปรับปรุง

ล่าสุดฉบับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้มีการปรับจ�านวน

หน่วยจากเดิม	๑๓๒	หน่วยกิต	เป็น	๑๓๖	หน่วยกิต 

กราฟแสดงจ�านวนบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๓๒–๒๕๖๐
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 	 ๒.๑.๒	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต	

(วท.ม.)	จุลชีววิทยา 

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มรับนักศึกษา

ในระดับปริญญาโท	 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาจุลชีววิทยา	 ชื่อย่อ	 วท.ม. 

(จลุชวีวทิยา)	รุน่แรกในปีการศกึษา	๒๕๔๙	หลกัสตูร

ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร	 ให้มีความทันสมัย

ตามกรอบมาตรฐานชี้วัดของสกอ.ทุก	 ๆ	 ๕	 ปี	 ซึ่ง

ล่าสุดที่ท�าการปรับปรุงคือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยได้

เปิดสอน	 ๒	 แผนการศึกษา	 ได้แก่	 แผน	 ก	 แบบ	

ก๑	 ที่มุ่งเน้นการท�าวิจัยโดยท�าวิทยานิพนธ์เพียง

อย่างเดียว	และแผน	ก	แบบ	ก	๒	ที่เรียนรายวิชา

ร่วมกับการท�าวิทยานิพนธ์	 โดยทั้งสองแผนการ

ศึกษา	 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	

๓๖	หน่วยกิต	หลักสูตรได้เปิดสอนโดยมีคณาจารย์

ที่มีความช�านาญและเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยที่

หลากหลาย	 อาทิเช่น	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 จุลชีววิทยาอาหาร	 และ 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม	เป็นต้น	โดยมีบางรายวิชา

ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ	 ซึ่งท�าให้นักศึกษาต่างชาติ	

และนักศึกษาไทย	ที่สนใจในศาสตร์นั้น	ๆ	สามารถ

มาลงทะเบียนเรียนได้	ในช่วงเวลา	๒๐	ปี	ตั้งแต่เริ่ม

รับนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	

๕๑	คน	มีนักศึกษาทั้งสิ้นจ�านวน	๗๕	คน

กราฟแสดงจ�านวนมหาบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๖๑

  ๒.๑.๓	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

(ปร.ด.)	จุลชีววิทยา 

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มรับนักศึกษาเข้า

ศึกษาในระดับปริญญาเอก	 ในหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา	 ช่ือย่อ	 ปร.ด. 

(จลุชวีวทิยา)	รุน่แรกในปีการศกึษา	๒๕๕๓	หลกัสตูร

ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร	 ให้มีความทันสมัย 

ตามกรอบมาตรฐานชี้วัดของสกอ.ทุก	 ๆ	 ๕	 ปี 

ซึ่งล ่าสุดที่ท�าการปรับปรุงคือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

โดยได้เปิดสอน	๒	แบบการศึกษา	ดังนี้

	 	 แบบ	๑	 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย

โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่	

ประกอบด้วย	 ๒	 แบบดังนี้	 แบบ	๑.๑	 ผู้เข้าศึกษา 

ที่ส�าเร็จปริญญาโท	 ท�าวิทยานิพนธ์	 ๔๘	 หน่วยกิต	

และเรียนรายวิชาสัมมนา	 แบบไม่นับหน่วยกิต

จ�านวน	๓	หน่วยกิต	 และแบบ	๑.๒	 ผู้เข้าศึกษาที่

ส�าเร็จปริญญาตรี	 ต้องท�าวิทยานิพนธ์จ�านวน	๗๒	

หน่วยกิต	 และเรียนรายวิชาสัมมนา	 แบบไม่นับ

หน่วยกิตจ�านวน	๔	หน่วยกิต
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 	 ๒.๑.๒	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต	

(วท.ม.)	จุลชีววิทยา 

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มรับนักศึกษา

ในระดับปริญญาโท	 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาจุลชีววิทยา	 ชื่อย่อ	 วท.ม. 

(จุลชวีวทิยา)	รุน่แรกในปีการศกึษา	๒๕๔๙	หลกัสตูร

ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร	 ให้มีความทันสมัย

ตามกรอบมาตรฐานชี้วัดของสกอ.ทุก	 ๆ	 ๕	 ปี	 ซึ่ง

ล่าสุดที่ท�าการปรับปรุงคือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยได้

เปิดสอน	 ๒	 แผนการศึกษา	 ได้แก่	 แผน	 ก	 แบบ	

ก๑	 ที่มุ่งเน้นการท�าวิจัยโดยท�าวิทยานิพนธ์เพียง

อย่างเดียว	และแผน	ก	แบบ	ก	๒	ที่เรียนรายวิชา

ร่วมกับการท�าวิทยานิพนธ์	 โดยท้ังสองแผนการ

ศึกษา	 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	

๓๖	หน่วยกิต	หลักสูตรได้เปิดสอนโดยมีคณาจารย์

ที่มีความช�านาญและเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยที่

หลากหลาย	 อาทิเช่น	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 จุลชีววิทยาอาหาร	 และ 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม	เป็นต้น	โดยมีบางรายวิชา

ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ	 ซึ่งท�าให้นักศึกษาต่างชาติ	

และนักศึกษาไทย	ที่สนใจในศาสตร์นั้น	ๆ	สามารถ

มาลงทะเบียนเรียนได้	ในช่วงเวลา	๒๐	ปี	ตั้งแต่เริ่ม

รับนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	

๕๑	คน	มีนักศึกษาทั้งสิ้นจ�านวน	๗๕	คน

กราฟแสดงจ�านวนมหาบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๖๑

  ๒.๑.๓	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

(ปร.ด.)	จุลชีววิทยา 

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยาเริ่มรับนักศึกษาเข้า

ศึกษาในระดับปริญญาเอก	 ในหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา	 ชื่อย่อ	 ปร.ด. 

(จุลชวีวทิยา)	รุน่แรกในปีการศกึษา	๒๕๕๓	หลกัสตูร

ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร	 ให้มีความทันสมัย 

ตามกรอบมาตรฐานชี้วัดของสกอ.ทุก	 ๆ	 ๕	 ปี 

ซึ่งล ่าสุดที่ท�าการปรับปรุงคือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

โดยได้เปิดสอน	๒	แบบการศึกษา	ดังนี้

	 	 แบบ	๑	 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย

โดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู ้ใหม่	

ประกอบด้วย	 ๒	 แบบดังนี้	 แบบ	๑.๑	 ผู้เข้าศึกษา 

ที่ส�าเร็จปริญญาโท	 ท�าวิทยานิพนธ์	 ๔๘	 หน่วยกิต	

และเรียนรายวิชาสัมมนา	 แบบไม่นับหน่วยกิต

จ�านวน	๓	หน่วยกิต	 และแบบ	๑.๒	 ผู้เข้าศึกษาที่

ส�าเร็จปริญญาตรี	 ต้องท�าวิทยานิพนธ์จ�านวน	๗๒	

หน่วยกิต	 และเรียนรายวิชาสัมมนา	 แบบไม่นับ

หน่วยกิตจ�านวน	๔	หน่วยกิต
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	 	 แบบ	 ๒	 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการ

วิจัยโดยมีการท�าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ	

และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม	 ดังนี้	 แบบ	 ๒.๑	 

ผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาโท	ท�าวิทยานิพนธ์	๓๖	

หน่วยกิต	และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า	๑๒	

หน่วยกิต	โดยเป็นรายวิชาบังคับ	๙	หน่วยกิต	และ

วิชาเลือก	๓	หน่วยกิต	 รวมทั้งหมด	๔๘	หน่วยกิต	

และแบบ	 ๒.๒	 ผู ้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จปริญญาตรี	 

ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 ๔๘	 หน่วยกิต	 และศึกษา

รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า	 ๒๔	 หน่วยกิต	 รวมทั้งหมด	

๗๒	หน่วยกิต

	 	 หลักสูตรได้มีการปรับปรุง	โดยเฉพาะเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษา	 ซึ่งนักศึกษา

ปริญญาเอก	 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา	 ต้องท�าผลงานบทความวิจัย 

ตีพิมพ์	 ในฐานข้อมูลท่ีท่ีอยู่ในฐาน	 Scopus	 หรือ	

ISI	 ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาท�างานผ่านเกณฑ์

มาตรฐานสากล	 และเป ็นที่ยอมรับในวงการ

วิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ	 ในช่วงเวลา	

๙	 ปี	 ตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษา	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา

แล้วจ�านวน	๑๒	คน	และปัจจุบันมีจ�านวนนักศึกษา 

ทั้งสิ้นจ�านวน	๒๗	คน

กราฟแสดงจ�านวนดุษฎีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

 	 ๒.๒		ด้านการวิจัย

	 	 ภาควิชาจุลชีววิทยามุ ่งพัฒนางานวิจัย	

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ	 ผลิตผลงานทั้งงานวิจัย

พื้นฐาน	 และงานวิจัยประยุกต์	 เพื่อน�าไปสู่น�าการ

ใช้ประโยชน์ทางด้านวชิาการและเชงิพาณชิย์	ปัจจยั

ที่ท�าให้ผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์เพิ่มขึ้น	 คือ

การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก	 รวมทั้งคณาจารย์มีความร่วม

มือทางวิชาการและขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนรวมถึงจาก 

ต่างประเทศดังจะเห็นได้จากปริมาณผลงานวิจัย 

ที่มีอย่างต่อเนื่องดังกราฟที่แสดงต่อไปนี้	
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กราฟแสดงจ�านวนผลงานตีพิมพ์ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๖๑

๓. ปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย

	 	 ความส� า เร็ จ ในการผลิตบัณฑิตและ 

การวิจัย	 มาจากหลายปัจจัยร่วมกัน	 อาทิเช่น 

ส�านักวิทยบริการ	 ได้จัดหาหนังสือ	 วารสารทาง

วิชาการ	 ฐานข้อมูลที่ส�าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	 ที่จ�าเป็นต่อการเรียนการสอน 

การวิจัย	 รวมทั้งจัดอบรมให้นักศึกษา	 อาจารย์ 

และบุคลากรสามารถใช้งานฐานข้อมูลเหล่านั้นได้	

	 	 อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้จัดซื้อ

เครื่องมือวิจัยกลางประจ�าท่ีคณะต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง

ที่คณะวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้บริการด้านการเรียน 

การสอน	 และการวิจัย	 แก่คณาจารย์และนักศึกษา	

ท�าให ้สามารถตีพิมพ ์ผลงานทางวิชาการใน 

ระดับชาติและนานาชาติเป็นอย่างมาก	 นอกจาก

นี้ภาควิชาจุลชีววิทยายังได้การจัดห้องบรรยาย 

และห้องปฏิบัติการให้เพียงพอส�าหรับการเรียน 

การสอน	และการวจิยั	รวมถงึจดัหาสารเคม	ีอปุกรณ์

และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับ

นักศึกษา	 โดยเฉพาะในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	ภาควิชาฯ 

ได ้รับการสนับสนุนเครื่องมือ	 ทั้งพื้นฐานและ

ขั้นสูงจากเงินกู ้ยืมของธนาคารโลกรวมเป็นเงิน	

๑๓,๒๘๘,๔๘๑	 บาท	 ในขณะเดียวกันภาควิชาฯ	

ยังจัดห้องปฏิบัติการกลางเพื่อใช้ในการวิจัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 และจัดวางเครื่องมือ

ที่ส�าคัญต่อการท�าวิจัยของนักศึกษา	 ให้นักศึกษา

สามารถเข้าใช้งานได้	๒๔	ชั่วโมง

	 	 นอกจากนี	้ภาควชิาฯ	ได้ติดต้ังระบบสัญญา

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในจุดต่าง	 ๆ	 ของภาควิชา

ท�าให้นกัศกึษาสามารถสบืค้นข้อมลูจากแหล่งเรยีนรู้

ต่าง	ๆ 	ได้สะดวกยิง่ขึน้	รวมถงึจดัซือ้โสตทศันปูกรณ์

ต่าง	 ๆ	 ให้มีไว้ประจ�าทุกห้องเรียน	 และมอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	เป็นผู้ดูแล	ติดตาม	และ

ก�ากับการใช้งาน	 รวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่เพื่อ

ทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ช�ารุด	 จัดงบประมาณซ่อม

บ�ารุงรักษาเครื่องมือ	 ปีละประมาณ	๒๐๐,๐๐๐–

๓๐๐,๐๐๐	 บาท	 ซึ่งจากปัจจัยที่สนับสนุนต่าง	 ๆ	

ดังกล่าวท�าให้ประสบความส�าเร็จในการผลิตบณัฑิต	

และการวิจัย	 มีนักศึกษาของภาควิชาได้รับรางวัล 

ในการประชุมวิชาการต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
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  	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ นางสาวรัชนู	 เมยดง	

นักศึกษาปริญญาเอก	 ได้รับรางวัล	 “The	 First	

Place	Winner	for	Student	Oral	Presentation	

Award”	 ในการประชุม	 The	 5th	 International	

Conference	 on	 Fermentation	 Technology	 

for	 Value	 Added	 Agricultural	 Products, 

Khon	Kaen,	Thailand	

  		ในป ี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗ นายณัฐวุฒิ 

มีศิลป ์ 	 นักศึกษาปริญญาเอก	 ได ้รับรางวัล 

“Best	 Paper	 Award”	 และ	 “The	 Poster	

Presentation	Award”	ในการประชุม	“The	2nd 

International	 Conference	 on	 Biological 

Engineering	 &	 Natural	 Science	 (SCIBENS) 

ที่กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี

  		ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗ นางสาวกฤตยิาภรณ์ 

เกษมพร	 นักศึกษาปริญญาตรี	 ได้รับรางวัลชมเชย	

การน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย	 สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 ในการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖	ครั้งที่	๑๖

  	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๕๘ นางสาวรัชนู 

เมยดง 	 นักศึกษาปริญญาเอกได ้ รับรางวั ล 

“The	Outstanding	Oral	Presentation	Award	

(Biological	Sciences)”	และ	“The	Outstanding 

Research	 Award	 (Doctor	 of	 Philosophy 

Programin	 Microbiology)”	 ในการประชุม	 

“The	 Second	 Meeting	 and	 Sharing	 for	 

Science	 Graduate	 Students	 (2nd	 MSSGS)”	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

  	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘ นางสาวรัชนีกร 

ดวงปัดสี	 นักศึกษาปริญญาตรี	 ได้รับรางวัลดี

เยี่ยม	 การน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย	 สาขา

วิทยาศาสตร ์ชีวภาพ	 ในการประชุมวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปี

การศึกษา	๒๕๕๗	ครั้งที่	๑๗

 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐ นางสาวทวิาพร	แสงขาว 

นักศึกษาปริญญาตรี 	 ได ้รับรางวัลดี เยี่ยมใน

การน�าเสนอผลงานวิ จัยแบบบรรยาย	 สาขา

วิทยาศาสตร ์ชีวภาพ	 ในการประชุมวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปี

การศึกษา	๒๕๕๙	ครั้งที่	๑๙

  		ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ นายจักราวุธ

ลืออ�านาจ	 นักศึกษาปริญญาตรี	 ได้รับรางวัล

ที่	 ๒	 ในการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ของสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

  		ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑ นางสาวศิรดา 

ปัดถาวโร	 นักศึกษาปริญญาโท	 ได ้รับรางวัล 

“The	Outstanding	Oral	Presentation	Award 

(Biological	Sciences)”	ในการประชมุ	“The	Fifth	

Meeting	and	Sharing	for	Science	Graduate	

Students	(5th	MSSGS)”	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

  	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ นางสาวสไบพร 

นาคูณ	นักศึกษาปริญญาเอก	 ได้รับรางวัลน�าเสนอ

ผลงานวิจัยดีเด่น	 ในงานสัมมนาวิชาการ	 Annual	

Technical	Seminar	2019	TSRI	Senior	Scholar	

Project	 of	 Professor	 Dr.	 Sanun	 Jogloy 

	ณคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	

ในการประชุม	 RGJ-University	 Forum	 ๒๐๑๙	 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ณ	โรงแรมอวาน	ีขอนแก่น	

  	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒ นางสาวศิรประภา	

ศิวินา	นักศึกษาปริญญาโท	ได้รับรางวัลน�าเสนอผล

งานวจิยัดเีด่น	ในการประชมุ	“The	Sixth	Meeting	

and	Sharing	for	Science	Graduate	Students	

(6th	MSSGS)”	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒ นางสาวอาทิตยา	

บัวทอง	 นักศึกษาปริญญาโท	 ได้รับรางวัลน�าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับดี	 ในการประชุม	 “The	 Sixth	

Meeting	and	Sharing	for	Science	Graduate	

Students	(6th	MSSGS)”	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
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๔. ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

	 	 ภาควิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริม

ทักษะการเรียนรู ้ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เพื่อ

ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์	 ความรู ้ที่สอดคล้อง

กับสาขาวิชา	 และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 รวมถึง 

ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เป็นการเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การท�างานจริงเมื่อส�าเร็จ

การศึกษา	 อาทิเช่น	 บายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่	 

ร ่วมยินดี กับบัณฑิตที่ รับปริญญา	 และอ�าลาพี ่

ที่ก�าลังจะจบการศึกษา	 การศึกษาดูงานนอกสถานที	่ 

เป็นโครงการท่ีพานักศึกษาไปดูโรงงานอุตสาหกรรม

ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นโรงงานที่มีส่วนการผลิต

เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา	 และส่วนงานราชการที่

เกี่ยวข้อง	 โครงการโคโลนีเกมส์	 เป็นการสร้างความ

สมัพนัธ์	และความร่วมมอืระหว่างภาควชิา	จลุชวีวทิยา	

มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ในประเทศอีก	๑๗	แห่ง	

	 	 ในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 นอกจากภาควิชาฯ	 จะมีโครงการการประชุมวิชาการ

เพือ่ให้นกัศกึษามปีระสบการณ์ในการน�าเสนอผลงานวจัิยแล้วยงัส่งเสริมให้มนีกัศกึษามปีระสบการณ์วจัิยใน

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	และรับนักศึกษาต่างชาติมาท�าวิจัยภายใต้การดูแลให้ค�าปรึกษาของคณาจารย์

ในภาควิชาอีกด้วย	 อาทิเช่นความร่วมมือกับ	 Can	 Tho	University,	 Vietnam;	 Universiti	Malaysia	

Terengganu,	Malaysia;	Totteri	Univerisy,	Japan;	Kyushu	University,	Japan	และ	Wageningen	

Univerity,	The	Netherlands		

๕. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

	 	 จากการที่ภาควิชาฯ	 มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่ได้รับการรับรองตาม 

มาตรฐานสากล	 ISO	 17025	 และบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูงทางด้านการวิเคราะห์ทาง 

จุลชีววิทยาจึงได้มีงานบริการวิชาการแก่สังคมหลายโครงการ	อาทิเช่น

  		ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารเครื่องดื่ม	 และผลิตภัณฑ์อื่น	 ๆ 

ที่ส่งมาตรวจทั้งจากหน่วยงานราชการ	บริษัทเอกชน	และประชาชนทั่วไป

  	 โครงการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ด้านอาหารปลอดภัย	 (อย.	 มผช.)	 พัฒนาคุณภาพ

อาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ให้ได้มาตรฐานทางจุลชีววิทยา

  	 โครงการอบรม	“อาหารปลอดภัย”	แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในชุมชน
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  	 ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาให้กับกลุ่มบริษัทมิตรผล

  		ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ด้านจุลชีววิทยาของอาหาร	 และอาหารหมัก	 ให้แก่	 ชมรมครู

เทคโนโลยีการอาหาร	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  	 โครงการสอนปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์	ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

๖. ความโดดเด่นของบทบาทของภาควิชาจุลชีววิทยา

	 	 ภาควิชาฯ	 มีห ้องปฏิบัติการท่ีได ้รับการรับรองความสามารถการทดสอบตามมาตรฐาน 

ISO/IEC๑๗๐๒๕:๒๐๐๕	 และได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา	 ตัวอย่างอาหาร	 น�้า	 เครื่องดื่ม	 

สมุนไพร	ดิน	ฯลฯ	แก่	หน่วยงานราชการ	และเอกชน	รวมทั้งประชาชนทั่วไปแบบไม่มุ่งเน้นผลก�าไร

	 	 คณาจารย์ภาควชิาฯ	แยกได้เชือ้จลิุนทรีย์หลากหลายชนดิและสายพันธุท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอน	การวจิยั	การน�าไปประยกุต์ใช้ในด้านการเกษตร	สิง่แวดล้อม	อาหารและอตุสาหกรรม	ซึง่เกบ็รกัษา

ไว้ใน	Culture	collection	ของสาขาวิชาฯ	รวมทั้งได้พบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่	๓	ชนิด	ได้แก่

  		เชื้อยีสต์สปีชีส์ใหม่	 Candida	 konsanensis	 sp.	 nov.	 ค้นพบโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.จุฑาพร	 แสวงแก้ว	 และคณะ	 ตีพิมพ์ใน	World	 Journal	 of	Microbiology	 and	 Biotechnology 

ปี	ค.ศ.	๒๐๑๓

  		เชือ้ราเอนโดไฟต์สปีชส์ีใหม่	Trichoderma	polyalthiae	sp.	nov.	ค้นพบโดย	รองศาสตราจารย์	

ดร.โสภณ	บุญลือ	และคณะ	ตีพิมพ์ใน	Phytotaxon	ปี	ค.ศ.	๒๐๑๘

  		เชื้อแบคทีเรียสปีชีส์ใหม่	Amycolatopsis	silviterrae	sp.	nov.	ค้นพบโดย	รองศาสตราจารย์	

ดร.เสาวนิต	ทองพิมพ์	และคณะ	ตีพิมพ์ใน	International	Journal	of	Systematic	and	Evolutionary	

Microbiology	ปี	ค.ศ.	๒๐๑๘

๗. บุคลากรของภาควิชา

  บุคคลากรสายผู้สอนในปัจจุบัน

	 	 รศ.	ดร.เสาวนิต	ทองพิมพ์	 	 ดร.พลสัณห์	มหาขันธ์

	 	 ผศ.	ดร.สุรศักดิ์	ศิริพรอดุลศิลป์	 นางสาวปุญชรัสมิ์	คริษฐพัฒฑาวัณ

	 	 ผศ.	ดร.นันทวัน	ฤทธิ์เดช	 	 ผศ.	ดร.รัตนภรณ์	ลีสิงห์

	 	 ผศ.	ดร.วิยะดา	มงคลธนารักษ์		 รศ.	ดร.ธีรศักดิ์	สมดี

	 	 ผศ.	ดร.จุฑาพร	แสวงแก้ว	 	 รศ.	ดร.วิไลลักษณ์	ศิริพรอดุลศิลป์

	 	 ผศ.	ดร.อัชฌา	อรอินทร์	 	 รศ.	ดร.โสภณ	บุญลือ

	 	 ผศ.	ดร.ชีวาพัฒน์	แซ่จึง	 	 ดร.จินดารัตน์	เอกประเสริฐ
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  บุคคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน

	 	 นางนุจนา	สีสวยหูต	 	 นางฉวีวรรณ	แก้วสูงเนิน

	 	 นางมุจรินทร์	สุวรรณ์	 	 นายศราวุฒิ	พีระธรรม

	 	 นางสาวเพ็ญพักตร์	ค�าแก้ว

  บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ	/	โอนย้าย

	 	 ผศ.	ดร.สิรินทรเทพ	เต้าประยูร	 ผศ.	ดร.สุรีลักษณ์	รอดทอง

	 	 ผศ.	ดร.ประสาท	โพธิ์นิ่มแดง	 	 รศ.	งามนิจ	นนทโส

	 	 ผศ.	ดร.สุวรรณา	เนียมสนิท	 	 ผศ.	ดร.วรรณดี	บัญญัติรัชต

	 	 ผศ.	ดร.คมสัน	พิระภัทรรุ่งสุริยา	 ผศ.อุษามาส	วังชัยสุนทร

	 	 ผศ.	ดร.โสรัจสิริ	เจริญสุดใจ	 	 ผศ.	ดร.นิยม	ก�าลังดี

	 	 นายชุน	พิมพ์คช	 	 	 นางบุษราภรณ์	หงษ์แก้ว

	 	 นางสาวปิ่นประภา	ก�าหนดศรี		 นายประมุข	โลห์จินดา

	 	 นางหนูพิศ	เสนามนตรี	 	 นายรณยุทธ	ศรีสุข

	 	 นายนิพล	แอมนนท์	 	 นายณรงค์	วงศ์แสน

	 	 นายชลที	โยทองยศ	 	 นางสาวยุวดี	ปัชชน

	 	 นายกฤษณะ	ลุนพุฒิ	 	 นางสาวสุภาภรณ์	พวงพันธ์

	 	 นางเพียงตา	บุญทองเถิง	 	 นางสาวศิริพร	จันดก

	 	 นายรณชิต	เสนามนตรี	 	 นางสาวนุชจรี	นะรินยา

	 	 นางสาวอนงค์นาถ	ชัยวิศิษฏ์	 	 นายสุระพงษ์	แขหินตั้ง

	 	 นายยุทธพงษ์	ภักมี

	 	 รายนามหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

	 	 ผศ.	ดร.สิรินทรเทพ	เต้าประยูร		 (๒๕๓๑-๒๕๓๓)

	 	 ผศ.	ดร.ประสาท	โพธิ์นิ่มแดง	 		 (๒๕๓๓-๒๕๓๗)

	 	 ผศ.	ดร.สุวรรณา	เนียมสนิท		 	 (๒๕๓๗-๒๕๓๘)

	 	 ดร.พลสัณห์	มหาขันธ์		 	 (๒๕๓๘-๒๕๔๑)

	 	 ผศ.	ดร.วรรณดี	บัญญัติรัชต		 	 (๒๕๔๑-๒๕๔๓)

	 	 ผศ.งามนิจ	นนทโส		 	 (๒๕๔๓-๒๕๔๗)

	 	 ผศ.	ดร.สุรศักดิ์	ศิริพรอดุลศิลป์	 (๒๕๔๗-๒๕๕๑)

	 	 ผศ.	ดร.เสาวนิต	ทองพิมพ์		 	 (๒๕๕๑-๒๕๕๕)

	 	 ดร.พลสัณห์	มหาขันธ์		 	 (๒๕๕๕-๒๕๕๙),	(รักษาราชการฯ	๒๕๕๙-๒๕๖๐)

	 	 รศ.	ดร.โสภณ	บุญลือ		 	 (รักษาราชการฯ	๒๕๖๐-๒๕๖๑),	(๒๕๖๑-ปัจจุบัน)	
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๑. ความเป็นมา 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นอย่าง 

เป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงก่อนหน้านี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดการ

เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาชีววิทยา 

ซ่ึงขณะนัน้ภาควิชาชีววิทยามีการจัดการเรียนการสอนแยกออกเป็น ๖ โปรแกรม ประกอบด้วย โปรแกรม

ชีววิทยา โปรแกรมพฤกษศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมพันธุศาสตร์ โปรแกรมจุล

ชีววิทยา และโปรแกรมสัตววิทยา ในระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรม

มากขึ้น มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนเป็นจ�านวนมาก มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมากมายเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาประเทศ โดยขาดการวางแผนการใช้และการจัดการทรัพยากรที่ 

เหมาะสมท�าให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
 

และเริ่มมีนักศึกษาที่ เรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส�าเร็จการศึกษาจ�านวนหนึ่ง จนกระทั่ง

รัฐบาลในขณะนัน้ได้เล็งเห็นความส�าคัญสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นปีแห่งการพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรองรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นปัญหาส�าคัญ

อย่างหนึ่งของประเทศ คณาจารย์ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาชีววิทยาในขณะนั้นจึงได้

เสนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขานเิวศวทิยาสิ่งแวดลอ้มขึน้ และจดัตัง้ภาควชิานเิวศวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 

โดยแยกออกมาจากภาควิชาชีววิทยา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น�าทางด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

  ภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ช่ือเดิมขณะนั้นเนื่องจากมีแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

ทั้งระบบ ซ่ึงใช้หลักการความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่กันเป็นระบบนิเวศ) เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในขณะนัน้ภาควิชาฯ ได้ใช้พื้นที่บางส่วนของช้ัน ๑ อาคาร SC.03 ซ่ึงเดิมเป็นพื้นที่

ของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นที่ท�าการภาควิชาฯ นักศึกษารุ่นแรกมีจ�านวน ๑๔ คน โดยในช่วงแรกนัน้ 

นักศึกษาจะได้รับปริญญา “วิทยาศาสตรบัณฑิต (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม)” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ได้เปลี่ยนช่ือภาควิชาและปริญญาเป็น “ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)” เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดงาน สามารถท�างาน 

ด้านการจัดการมลพิษ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาควิชาฯ ได้ย้ายสถานที่

ตัง้จากอาคาร SC.03 มายังอาคาร SC.08 จากจุดเริ่มต้นของภาควิชาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้ว

ทัง้สิ้น ๒๓ รุ่น มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วทัง้สิ้น ๑๔ รุ่น ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วทัง้สิ้น ๓ รุ่น 

ภาควิชา
วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม

219มหาวิทยาลัยขอนแก่น



             (ก)																																																																						(ข)

(ก)		ที่ตั้งเดิมภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม	ชั้นหนึ่ง	อาคาร	SC.03	(พ.ศ.	๒๕๓๖–๒๕๕๑)	

(ข)	 ที่ตั้งปัจจุบันภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ชั้นหนึ่ง	และชั้นสอง	อาคาร	SC.08	(พ.ศ.	๒๕๕๑–ปัจจุบัน)

๒. พัฒนาการของภาควิชา

  ๒.๑		ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต

พ.ศ. วท.บ. วท.ม. ปร.ด. พ.ศ. วท.บ. วท.ม. ปร.ด.

๒๕๓๙ ๑๔		คน ๒๕๕๑ ๔๗		คน ๖		คน

๒๕๔๐ ๑๔		คน ๒๕๕๒ ๔๕		คน ๓		คน

๒๕๔๑ ๑๗		คน ๒๕๕๓ ๔๕		คน ๑		คน

๒๕๔๒ ๒๖		คน ๒๕๕๔ ๕๖		คน ๕		คน

๒๕๔๓ ๒๘		คน ๒๕๕๕ ๕๓		คน ๔		คน

๒๕๔๔ ๓๐		คน ๒๕๕๖ ๕๐		คน ๓		คน

๒๕๔๕ ๒๗		คน ๒๕๕๗ ๔๓		คน ๓		คน

๒๕๔๖ ๓๕		คน ๒๕๕๘ ๓๓		คน ๗		คน

๒๕๔๗ ๓๑		คน ๒๕๕๙ ๔๓		คน ๓		คน ๒		คน

๒๕๔๘ ๓๔		คน ๒		คน ๒๕๖๐ ๕๒		คน ๗		คน

๒๕๔๙ ๓๘		คน ๒		คน ๒๕๖๑ ๔๔		คน ๔		คน

๒๕๕๐ ๓๒		คน	 ๖		คน รวม ๘๓๗	คน ๕๖	คน ๒	คน

	 	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดการเรียนการสอน	และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง	หลักสูตร

ทั้งระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษา	 โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 จนถึงปัจจุบันป ี

การศึกษา	๒๕๖๑	ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมมนีกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน	๒๖	รุน่	ผลติบณัฑติ 

แล้ว	 ๒๓	 รุ ่น	 จ�านวน	 ๘๓๗	 คน	 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ดังนี้	 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

จ�านวน	 ๑๘	 รุ่น	 ผลิตมหาบัณฑิตแล้ว	 ๑๔	 รุ่น	 จ�านวน	 ๕๖	 คน	 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก	 ๖	 รุ่น 

ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้ว	จ�านวน	๒	คน	(ตารางที่	๑)		

	 	 ตารางที่	๑	จ�านวนบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๖๑
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             (ก)																																																																						(ข)

(ก)		ที่ตั้งเดิมภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม	ชั้นหนึ่ง	อาคาร	SC.03	(พ.ศ.	๒๕๓๖–๒๕๕๑)	

(ข)	 ที่ตั้งปัจจุบันภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ชั้นหนึ่ง	และชั้นสอง	อาคาร	SC.08	(พ.ศ.	๒๕๕๑–ปัจจุบัน)

๒. พัฒนาการของภาควิชา

  ๒.๑		ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต

พ.ศ. วท.บ. วท.ม. ปร.ด. พ.ศ. วท.บ. วท.ม. ปร.ด.

๒๕๓๙ ๑๔		คน ๒๕๕๑ ๔๗		คน ๖		คน

๒๕๔๐ ๑๔		คน ๒๕๕๒ ๔๕		คน ๓		คน

๒๕๔๑ ๑๗		คน ๒๕๕๓ ๔๕		คน ๑		คน

๒๕๔๒ ๒๖		คน ๒๕๕๔ ๕๖		คน ๕		คน

๒๕๔๓ ๒๘		คน ๒๕๕๕ ๕๓		คน ๔		คน

๒๕๔๔ ๓๐		คน ๒๕๕๖ ๕๐		คน ๓		คน

๒๕๔๕ ๒๗		คน ๒๕๕๗ ๔๓		คน ๓		คน

๒๕๔๖ ๓๕		คน ๒๕๕๘ ๓๓		คน ๗		คน

๒๕๔๗ ๓๑		คน ๒๕๕๙ ๔๓		คน ๓		คน ๒		คน

๒๕๔๘ ๓๔		คน ๒		คน ๒๕๖๐ ๕๒		คน ๗		คน

๒๕๔๙ ๓๘		คน ๒		คน ๒๕๖๑ ๔๔		คน ๔		คน

๒๕๕๐ ๓๒		คน	 ๖		คน รวม ๘๓๗	คน ๕๖	คน ๒	คน

	 	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดการเรียนการสอน	และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง	หลักสูตร

ทั้งระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษา	 โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 จนถึงปัจจุบันป ี

การศกึษา	๒๕๖๑	ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมมนีกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน	๒๖	รุน่	ผลติบณัฑติ 

แล้ว	 ๒๓	 รุ ่น	 จ�านวน	 ๘๓๗	 คน	 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ดังนี้	 นักศึกษาระดับปริญญาโท 

จ�านวน	 ๑๘	 รุ่น	 ผลิตมหาบัณฑิตแล้ว	 ๑๔	 รุ่น	 จ�านวน	 ๕๖	 คน	 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก	 ๖	 รุ่น 

ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแล้ว	จ�านวน	๒	คน	(ตารางที่	๑)		

	 	 ตารางที่	๑	จ�านวนบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๖๑
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	 	 การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 

มีพฒันาการสะท้อนออกมาให้เหน็ในการจดัท�าและ

พัฒนาหลักสูตรในแต่ละช่วงของภาควิชาฯ	ดังนี้

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

  ในยุคแรกของการก่อตั้ง	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๕) 

ภาควิชาเปิดใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชานิเวศวทิยาสิง่แวดล้อม		หลกัสตูรปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	

เป็นหลกัสตูรแรก	โดยหลกัสตูรมุง่เน้นพฒันาบณัฑติ

ที่มีความรู้ด้านนิเวศวิทยา	 และด้านสิ่งแวดล้อม	

ท�าให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้	 ความเข้าใจ

ในหลักการจัดการ	 การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ควบคู่ไปกับการจัดการมลพิษ

ด้านต่าง	ๆ 	ได้	ซึง่ถอืเป็นจดุเด่นและมคีวามแตกต่าง

จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของสถาบัน

การศึกษาอื่น	 ๆ	 ในประเทศ	ที่เน้นด้านการจัดการ

มลพษิสิง่แวดล้อมเป็นหลกั	หลกัสตูรก�าหนดรายวชิา

บังคับที่ต ้องประกอบด้วยวิชาด้านนิเวศวิทยา 

และวิชาด้านสิ่งแวดล้อมในจ�านวนหน่วยกิตที่ 

ใกล้เคียงกัน	 นอกจากนั้นยังมีรายวิชาเลือกเฉพาะ

ด้านทีห่ลากหลาย	รายวชิาเลอืกด้านนเิวศวทิยา	เช่น	

วชิาการจดัการและสงวนสตัว์ป่า	วชิานเิวศวทิยาของ

สัตว์เลื้อยคลาน	 วิชานิเวศวิทยาป่าไม้	 วิชาพฤกษ

นิเวศวิทยา	 เป็นต้น	 รายวิชาเลือกด้านสิ่งแวดล้อม	

เช่น	 การจัดการขยะมูลฝอย	 มลภาวะของอากาศ 

และการควบคุม	 เคมีสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 และ

เนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค	

ท�าให้มีพื้นท่ีภาคสนามให้นักศึกษาได้ศึกษา	 เรียนรู้

และฝึกปฏิบัติการในสถานท่ีจริง	 ท�าให้เกิดความรู้	

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง	ๆ	ได้ดีมากยิ่งขึ้น		

	 	 การปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้แรกของภาควชิา

จัดท�าขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เป็นการปรับหลักสูตร

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย	

(ในขณะนั้น)	 เรื่องนโยบายส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร

อุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

เ พ่ือผลิตบัณฑิตให ้มีคุณภาพสอดคล ้องกับ

ความคิดเห็นของบัณฑิตและผู ้ใช ้งาน	 ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและต่อความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และเพื่อให้ได้บัณฑิต

ที่มีความรู ้ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางด้านทฤษฎี	 และด้านปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

และทันต่อสถานการณ์	 สามารถน�าความรู้	 ความ

สามารถในการวิเคราะห์ปัญหา	 เพื่อหาแนวทาง

ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งเป็นผู ้ที่มีจิตส�านึกที่ ดีด ้านส่ิงแวดล้อม 

โดยเนื้อหาในหลักสูตรยังคงมีจุดเด ่นในด้าน

นเิวศวทิยาและส่ิงแวดล้อม	รวมทัง้จัดให้มรีายวชิา

ใหม่ขึน้ในหลกัสตูรเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์	

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของภาควิชา 

เช่น	 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ	 การจัดการ

ขยะและเทคโนโลยี	 การจัดการของเสียอันตราย	

เทคโนโลยีน�้าเสีย	 พลังงานและการอนุรักษ์	 และ

เริม่มวีชิาสหกจิศกึษาด้านวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	

ขึ้นเป็นครั้งแรก	

  ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ภาควิชาได้ท�าการ

ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ ง เพื่อให ้ เป ็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 ของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ท�าการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 โดยเน้นเศรษฐกิจ 

บนฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	 นอกจากนั้น

ยังน�าความต้องการของตลาดงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของสังคม	 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป

มาเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตร	 รวมท้ังให้

สอดคล้องกบัความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายขึน้ของ

คณาจารย์ในภาควชิา	หลกัสตูรปรบัปรงุ		พ.ศ.	๒๕๕๕ 
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มุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่มีความพร ้อมที่จะปฏิบัติ งานได ้ทันทีทั้ ง ใน 

ภาครัฐและเอกชน	 และมีศักยภาพสูงในการ

พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานท้ังด้านวิชาการ

และวิชาชีพ	 ได้ปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่มวิชาบังคับ 

และวิชาเลือก	 รวมทั้งเปิดสอนรายวิชาใหม่ที่ม ี

ความทันสมัย	 และมีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น	

เช่น	 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ส�าหรับนักสิ่งแวดล้อม 

วิชามลพิษทางน�้า	 วิชาขยะและกากของเสีย

อุตสาหกรรม	เป็นต้น	นอกจากนัน้	หลกัสตูรปรบัปรงุ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ยังจัดให้มีรายวิชาสหกิจเพิ่มเข้ามา 

ในหลกัสตูร	โดยก�าหนดเป็นแผนโครงการวจิยัควบคู่

กับแผนสหกิจศึกษา	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ี

มีความต้องการที่จะฝึกประสบการณ์การท�างาน

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในองค์กร	 หน่วยงาน	

สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ต่างประเทศ	 เช่น	 เนอการา	 บรูไน	 ดารุซซาลาม	

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ประเทศมาเลเซีย	 ที่ผ่านมามีนักศึกษาผ่านการ

ท�างานในสถานประกอบการ	หน่วยงาน	หรอืองค์กร

ต่าง	ๆ	ในรายวิชาสหกิจ	จ�านวน	๕๔	คน	

  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ีสามในปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๙-๒๕๖๐	เป็นการด�าเนนิการภายใต้มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 (มคอ.๑)	 เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ 

ทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน	 หลักสูตรใหม่	 คือ	 “หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

(หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑)”	 ภายใต้ข้อ

ก�าหนดของ	 มคอ.๑	 ท�าให้หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้

เน้ือหามีความโดดเด่นในด้านการจัดการมลพิษ

ด้านใดด้านหน่ึง	 ภาควิชาฯ	 ได้เลือกให้หลักสูตร

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ

มลพิษทางน�้า	 ควบคู่ไปกับการยังคงรักษาจุดแข็ง

ในเรื่องการจัดการเรียนด้านนิเวศวิทยา	 ท�าให้

หลกัสตูรวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	คณะวทิยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	

๒๕๖๑	 เป ็นหลักสูตรด ้านสิ่ งแวดล ้อมเพียง 

แห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านนิเวศวิทยาควบคู่ไปกับ

การป้องกัน	 แก้ไข	 และจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม 

โดยเฉพาะมลพิษทางน�้า

  ภาควิชาฯ	 มีการสร ้าง เครือข ่ายกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา

หลักสูตร	 บริการวิชาการ	 การเรียนการสอน	 

แลกเปล่ียนอาจารย์บุคลากร	 แลกเปล่ียนนักศึกษา	

และการวิจัย	 มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ	 (MOU)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	

ดังนี้

	 ๑)	 JSS	Academy	of	Higher	Education	&	

Research	สาธารณรัฐอินเดีย

	 ๒)		Chia	Nan	University	of	Pharmacy	and	

Science	ประเทศสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)				

	 ๓)		Muhammadiyah	 Univers ity	 of	 

Surabaya	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ๔)		National	 Nuclear	 Energy	 Agency	

(BATAN)	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ๕)		University	of	Missouri	 (MU)	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา		

	 	 นอกจากนั้นภาควิชาได้รับทุนสนับสนุน 

จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ผ่านโครงการพฒันาการ

เรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

(International	 Visiting	 Scholar)	 เพื่อเชิญ

คณาจารย ์จากมหาวิทยาลัยในต ่างประเทศ	 

มาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน	 และการวิจัย	 

ให ้ แก ่ บุ คลากรและนั กศึ กษาของภาควิ ช า 
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มุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ที่มีความพร ้อมที่จะปฏิบั ติงานได ้ทันทีทั้ ง ใน 

ภาครัฐและเอกชน	 และมีศักยภาพสูงในการ

พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ	 ได้ปรับปรุงเนื้อหาในกลุ่มวิชาบังคับ 

และวิชาเลือก	 รวมทั้งเปิดสอนรายวิชาใหม่ที่ม ี

ความทันสมัย	 และมีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น	

เช่น	 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ส�าหรับนักสิ่งแวดล้อม 

วิชามลพิษทางน�้า	 วิชาขยะและกากของเสีย

อุตสาหกรรม	เป็นต้น	นอกจากนัน้	หลกัสตูรปรบัปรงุ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ยังจัดให้มีรายวิชาสหกิจเพ่ิมเข้ามา 

ในหลกัสตูร	โดยก�าหนดเป็นแผนโครงการวจิยัควบคู่

กับแผนสหกิจศึกษา	 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ี

มีความต้องการท่ีจะฝึกประสบการณ์การท�างาน

ด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในองค์กร	 หน่วยงาน	

สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ	 เช่น	 เนอการา	 บรูไน	 ดารุซซาลาม	

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ประเทศมาเลเซีย	 ที่ผ่านมามีนักศึกษาผ่านการ

ท�างานในสถานประกอบการ	หน่วยงาน	หรอืองค์กร

ต่าง	ๆ	ในรายวิชาสหกิจ	จ�านวน	๕๔	คน	

  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่สามในปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๙-๒๕๖๐	เป็นการด�าเนนิการภายใต้มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 (มคอ.๑)	 เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ 

ทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน	 หลักสูตรใหม่	 คือ	 “หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

(หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑)”	 ภายใต้ข้อ

ก�าหนดของ	 มคอ.๑	 ท�าให้หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้

เนื้อหามีความโดดเด่นในด้านการจัดการมลพิษ

ด้านใดด้านหนึ่ง	 ภาควิชาฯ	 ได้เลือกให้หลักสูตร

มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ

มลพิษทางน�้า	 ควบคู่ไปกับการยังคงรักษาจุดแข็ง

ในเรื่องการจัดการเรียนด้านนิเวศวิทยา	 ท�าให้

หลกัสตูรวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	คณะวทิยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	

๒๕๖๑	 เป ็นหลักสูตรด ้านสิ่ งแวดล ้อมเพียง 

แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านนิเวศวิทยาควบคู่ไปกับ

การป้องกัน	 แก้ไข	 และจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะมลพิษทางน�้า

  ภาควิชาฯ	 มีการสร ้าง เครือข ่ายกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา

หลักสูตร	 บริการวิชาการ	 การเรียนการสอน	 

แลกเปล่ียนอาจารย์บุคลากร	 แลกเปลี่ยนนักศึกษา	

และการวิจัย	 มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ	 (MOU)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	

ดังนี้

	 ๑)	 JSS	Academy	of	Higher	Education	&	

Research	สาธารณรัฐอินเดีย

	 ๒)		Chia	Nan	University	of	Pharmacy	and	

Science	ประเทศสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)				

	 ๓)		Muhammadiyah	 Univers ity	 of	 

Surabaya	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ๔)		National	 Nuclear	 Energy	 Agency	

(BATAN)	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ๕)		University	of	Missouri	 (MU)	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา		

	 	 นอกจากนั้นภาควิชาได้รับทุนสนับสนุน 

จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ผ่านโครงการพฒันาการ

เรียนการสอนโดยผู ้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

(International	 Visiting	 Scholar)	 เพื่อเชิญ

คณาจารย ์จากมหาวิทยาลัยในต ่างประเทศ	 

มาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน	 และการวิจัย	 

ให ้ แก ่ บุ คลากรและนั กศึ กษาของภาควิ ช า 
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รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประทศ	 ในระยะ

เวลา	 ๑	 เดือน	 โดยมีคณาจารย์จากต่างประเทศ 

เข้าร่วม	โครงการดังนี้

 ๑)		ปีการศกึษา	๒๕๕๔		S.	Suriyanarayanan,	

Ph.	D.	จาก	JSS	University	สาธารณรัฐอินเดีย

 ๒)		ปีการศกึษา	๒๕๕๙		Associate	Professor	J. 

Mark	 Morgan,	 Ph.	 D.	 จาก	 University	 of	 

Missouri,	Department	of	Parks,	Recreation	&	

Tourism	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

(ก)	 S.	 Suriyanarayanan,	 Ph.	 D.	 จาก	 JSS	University	 
ร่วมออกศกึษาภาคสนามกบันักศึกษาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม
(ข)	 Associate	 Professor	 J.	 Mark	Morgan,	 Ph.	 D.	 
ขณะบรรยายให้แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ๑)	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(วท.ม.)	

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

							 เริ่มใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเปิดรับนักศึกษา

ครั้งแรกในปีการศึกษา	๒๕๔๕	หลักสูตรประกอบ

ด้วย	 แผน	 ก	 แบบ	 ก๑	 แบบ	 ก๒	 และแผน	 ข		

และได้ท�าการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว	 ๒	 ครั้ง	

ได้แก่	 หลักสูตรปรับปรุงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดย

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านส่ิง

แวดล้อมที่อยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลงจากสังคม

เกษตรกรรมไปสู ่สังคมอุตสาหกรรม	 มีการกระ

จายเขตอุตสาหกรรมมาสู ่ต ่างจังหวัด	 เกิดเป็น

นิคมอุตสาหกรรม	 ท�าให้มีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิด

ปัญหาการเสียสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ

และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมกระจายมายังภูมิภาค

ตามการกระจายตัวของนิคมอุตสาหกรรม	 จึงเป็น 

ความจ�าเป็นในการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู ้

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมข้ันสูง 

(ก)											

(ข)

ที่สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 โดยได้เพิ่มเติมรายวิชาหลักนิเวศวิทยา

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น	 เพื่อให้

นักศึกษามีหลักแนวคิดของการอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 	 หลักสูตรปรับปรุงปี	 ๒๕๖๐	 ได้ยกเลิก

แผนการศึกษา	แผน	ข	 เนื่องจากในช่วง	๕	ปีก่อน

การปรับปรุงหลักสูตร	 พบว่ามีผู ้เข ้าสมัครเพ่ือ 

เข้าศึกษาในแผนนี้จ�านวนลดลงเป็นอย่างมาก 

(กลุม่เป้าหมายคอืครวูทิยาศาสตร์)	สาเหตอุาจเนือ่ง

มาจากหลักสูตรต้องการเน้นการท�าวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 คือ	

การผลิตนักวิจัยและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ	 เป็นมืออาชีพและได้

มาตรฐาน	ซ่ึงอาจเป็นการท�างานทีห่นกัส�าหรับกลุม่

เป้าหมาย	ท�าให้มีความสนใจมาสมัครเรียนลดลง	
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	 	 ๒)	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 	 ภาควิชาฯ	 เริ่มใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 และ

เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา	 ๒๕๕๕ 

โดยหลักสูตรมี	 ๒	 รูปแบบ	 ได้แก่	 แบบที่	 ๑	 เน้น

การวิจัยเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านงานวจัิย	ส�าหรบัผูท้ีท่�างานวจิยัด้านสิง่แวดล้อม

อยูแ่ล้ว	โดยท�าดษุฎนีพินธ์เพยีงอย่างเดยีว	แบบที	่๒ 

เน้นการวิจัยและวิชาการ	 เพื่อผลิตนักวิชาการให้

มีความรู้ในเนื้อหาวิชา	 พร้อมท้ังมีความสามารถ

ขั้นสูงในการท�าวิจัย	 โดยท�าดุษฎีนิพนธ์และเรียน

รายวิชาตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	จากนั้นได้ท�าการ

ปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้	 หลักสูตรปรับปรุงใน

ปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 สาระส�าคัญของการปรับปรุง

หลกัสตูรคอืการเปิดรายวชิาใหม่เพิม่เตมิในหลกัสูตร	

แบบ	๒.๑	เช่น	วชิาปฏบิตักิารการจดัการสิง่แวดล้อม

แบบบูรณาการ	วิชานาโนเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม	

วิชานิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	เป็นต้น		

	 	 	 	 	 นอกจากภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต	

มหาบัณฑิต	 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้ว	 ภาควิชาฯ	 ยังได้

จัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านนิเวศวิทยาและ 

สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน	 ๆ	 ทั้งใน 

คณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น	ๆ	รวมทั้งมีส่วนร่วม

ในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย	

เช่น	 รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 และรายวิชาชีวิต

กับพลังงาน	 รวมท้ังรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่คณะแพทยศาสตร์	เป็นต้น

 	 ๒.๒	ด้านการวิจัย

			 	 ภาควชิาฯ	มกีารส่งเสรมิให้บคุลากรท�าการ

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ

แผนและนโยบายของชาติ	 รวมทั้งความต้องการ

ของผู ้รับบริการทั้งระดับท้องถิ่น	 ภูมิภาคและ

ประเทศ	 เพื่อผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์	 สร้าง

ความเข้มแข็งด้านวิชาการ	 ในการวางแผนจัดการ	

ป้องกัน	 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ภาควิชามีการจัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ	๒	ครั้ง	ที่เป็นการน�าเสนอผลงาน 

วิจัยที่มีความโดดเด่นของภาควิชา	 รวมทั้งเพื่อ

พฒันาความเข้มแขง็ทางวชิาการและสร้างเครอืข่าย 

งานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างภาควิชาฯ	 และนักวิจัย

จากสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ	

    ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ภาควิชาฯ	 ได้จัดประชุม

วชิาการนานาชาตใินหวัข้อ	“Wetland	Ecosystem 

Services:	 Biodiversity,	 Livelihoods	 and	

Sustainability”	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ

จัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ ่มน�้าในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 ที่เป็นผลการวิจัยของบุคลากรใน

ภาควิชาฯ	 และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น 

ทั้งในและต่างประเทศ	

  ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ภาควิชาฯ	 จัดประชุม

วิชาการนานาชาติในหัวข้อ	 “International 

Ornithological	Congress	of	South	East	Asia	

(IOCSEA)”	

     โดยมีผู้ เข้าร่วมการประชุมเ พ่ือน�า เสนอผลการวิจัยทั้งการน�า เสนอแบบปากเปล่า และ 

การน�าเสนอโดยโปสเตอร์ และผู้สนใจทั่วไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก
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	 	 ๒)	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 	 ภาควิชาฯ	 เริ่มใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 และ

เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา	 ๒๕๕๕ 

โดยหลักสูตรมี	 ๒	 รูปแบบ	 ได้แก่	 แบบท่ี	 ๑	 เน้น

การวิจัยเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านงานวจิยั	ส�าหรบัผูท้ีท่�างานวจิยัด้านสิง่แวดล้อม

อยูแ่ล้ว	โดยท�าดษุฎนีพินธ์เพยีงอย่างเดยีว	แบบที	่๒ 

เน้นการวิจัยและวิชาการ	 เพ่ือผลิตนักวิชาการให้

มีความรู้ในเนื้อหาวิชา	 พร้อมทั้งมีความสามารถ

ขั้นสูงในการท�าวิจัย	 โดยท�าดุษฎีนิพนธ์และเรียน

รายวิชาตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	จากนั้นได้ท�าการ

ปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้	 หลักสูตรปรับปรุงใน

ปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 สาระส�าคัญของการปรับปรุง

หลักสูตรคอืการเปิดรายวชิาใหม่เพ่ิมเติมในหลักสูตร	

แบบ	๒.๑	เช่น	วชิาปฏบิติัการการจัดการส่ิงแวดล้อม

แบบบูรณาการ	วิชานาโนเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม	

วิชานิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	เป็นต้น		

	 	 	 	 	 นอกจากภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต	

มหาบัณฑิต	 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้ว	 ภาควิชาฯ	 ยังได้

จัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านนิเวศวิทยาและ 

สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น	 ๆ	 ทั้งใน 

คณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น	ๆ	รวมทั้งมีส่วนร่วม

ในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย	

เช่น	 รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 และรายวิชาชีวิต

กับพลังงาน	 รวมทั้งรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่คณะแพทยศาสตร์	เป็นต้น

 	 ๒.๒	ด้านการวิจัย

			 	 ภาควชิาฯ	มกีารส่งเสรมิให้บคุลากรท�าการ

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ

แผนและนโยบายของชาติ	 รวมทั้งความต้องการ

ของผู ้รับบริการทั้งระดับท้องถิ่น	 ภูมิภาคและ

ประเทศ	 เพื่อผลิตงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์	 สร้าง

ความเข้มแข็งด้านวิชาการ	 ในการวางแผนจัดการ	

ป้องกัน	 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ภาควิชามีการจัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ	๒	ครั้ง	ที่เป็นการน�าเสนอผลงาน 

วิจัยที่มีความโดดเด่นของภาควิชา	 รวมทั้งเพื่อ

พฒันาความเข้มแข็งทางวชิาการและสร้างเครอืข่าย 

งานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างภาควิชาฯ	 และนักวิจัย

จากสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ	

    ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ภาควิชาฯ	 ได้จัดประชุม

วชิาการนานาชาตใินหวัข้อ	“Wetland	Ecosystem 

Services:	 Biodiversity,	 Livelihoods	 and	

Sustainability”	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ

จัดการและการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ ่มน�้าในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 ที่เป็นผลการวิจัยของบุคลากรใน

ภาควิชาฯ	 และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น 

ทั้งในและต่างประเทศ	

  ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ภาควิชาฯ	 จัดประชุม

วิชาการนานาชาติในหัวข ้อ	 “International 

Ornithological	Congress	of	South	East	Asia	

(IOCSEA)”	

     โดยมี ผู้ เข้าร่วมการประชุมเพื่ อน�า เสนอผลการวิจัยทั้งการน�า เสนอแบบปากเปล่า และ 

การน�าเสนอโดยโปสเตอร์ และผู้สนใจทั่วไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก
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การประชุมวิชาการนานาชาติ ในหั วข ้อ 
“Wetland	Ecosystem	Services:	Biodiversity, 
Livelihoods	and	Sustainability	2010

การประชุมวิชาการนานาชาติ
ในหัวข้อ	 “International	 
Ornithological	 Congress	
of	 South	 East	 Asia	 2015	

(IOCSEA	2015)” 

	 	 ในแต่ละปีบุคลากรของภาควิชาฯ	 ได้รับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 และมีผลงานวิจัยที่ได้ใน

ลักษณะของการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร

นานาชาติในฐานข้อมูล	 Scopus	 อย่างสม�่าเสมอ

และต่อเนื่อง	 โดยภาควิชาฯ	 มีผลงานวิจัยท่ีหลาก

หลายและครอบคลุมประเด็นด้านนิเวศวิทยา	 เช่น	

การจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ ่มน�้า	 ดินเค็ม	 

ความหลากหลายระดับระบบนิเวศและนิเวศวิทยา

ของนก	 แมลง	 ตลอดจนนิเวศวิทยาของแบคทีเรีย	

งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

ที่มีผลต่อโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต	 การจัดการด้าน 

น�า้เสยี	และใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศ	เช่น	บริการ

ทางนิเวศวิทยา	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เป็นต้น	

นอกจากนั้นบุคลากรของภาควิชาฯ	ยังได้ร่วมสนอง

พระราชด�าริ	 โดยด�าเนินการวิจัยในพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตัน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในพื้นที่โคกภูตากา	

และพื้นที่เขื่อนส�าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เช่น	 เขื่อนจุฬาภรณ์	 และ	 เขื่อนอุบลรัตน์	 เป็นต้น		

โดยท�าการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	

ทั้งการศึกษา	ส�ารวจความหลากหลาย	และต่อยอด

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ในพ้ืนท่ีโครงการฯ	 อย่างยั่งยืน	 โดยด�าเนินการมา 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถึงปัจจุบัน		
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	 	 	 นอกจากนั้นบุคลากรของภาควิชายังได้

ด�าเนินการวิจัยบูรณาการร่วมกับบุคลากรในสาขา

อื่น	ๆ	โดยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ท�าให้ได้ผลการวจิยัท่ีสามารถน�าไปใช้ในการป้องกนั	

แก้ไข	 หรือจัดการปัญหาในประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่เกิด

ขึ้นได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	 โดย 

ท�าการวจิยับรูณาการร่วมกบัศนูย์หรอืกลุม่วิจยัต่าง	ๆ 	 

ทั้ ง ในอดีตและป ัจจุ บัน 	 เช ่น 	 ศูนย ์วิ จัย โรค 

เมลิออยโดสิสศูนย์วิจัยและบริหารจัดการน�้าแบบ

บูรณาการศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง	 

กลุ ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 

กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น�้า	 กลุ่มวิจัย 

ไบโอฟิล์ม	เป็นต้น		

	 	 ผลจากการท�าการวิจัยอย ่างต ่อเนื่อง

ในปีพ.ศ.	 ๒๕๖๐	 บุคลากรของภาควิชา	 ได้แก่	 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 	 ดร.ล�าใย	 ณีรัตนพันธุ 	์ 

ได ้รับรางวัลนักวิจัยดีเด ่น	 สาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 รางวัลนักวิจัย

ระดับเหรียญเงิน

	 	 ๒.๓	 ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่องและ

นกัศกึษาได้ร่วมมอืในการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ตลอดมา 

ทั้งนี้ใน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม	 ได้รับเกียรติ	 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์	 ครั้งที่	 ๒๒	 ซึ่งมี

มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 มาร่วม

การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมากกว่า	๑๐	มหาวิทยาลัย	

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 มีศิษย์เก่าท้ังใน

ระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษาแล้วมากกว่า	

๘๐๐	คน	เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาได้ประกอบอาชพีต่าง	ๆ  

ที่หลากหลาย	 ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน 

สิ่งแวดล้อมโดยตรง	 หรือสายอื่น	 ๆ	 ในหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 เอกชน	 หรือประกอบกิจการของตนเอง 

โดยศษิย์เก่าทึป่ระสบความส�าเรจ็ในการท�างาน	เป็น

ผู้มีชื่อเสียง	 ประสบความส�าเร็จและได้รับรางวัล 

ในการแข่งขันได้รับรางวัลต่าง	ๆ		มีดังต่อไปนี้	

	 ๑)		นายณัฐวุฒิ	สุขเกษม	ได้รับเลือกตั้งให้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เขต	 ๑	 

(๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๐–๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๔)

	 ๒)		นายปราโมทย์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 และ	 คณะ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	 ท่ัวไป	 การแข่งขัน 

ดูนกในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๓
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	 	 	 นอกจากนั้นบุคลากรของภาควิชายังได้

ด�าเนินการวิจัยบูรณาการร่วมกับบุคลากรในสาขา

อื่น	ๆ	โดยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ท�าให้ได้ผลการวจิยัทีส่ามารถน�าไปใช้ในการป้องกนั	

แก้ไข	 หรือจัดการปัญหาในประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่เกิด

ขึ้นได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	 โดย 

ท�าการวจิยับรูณาการร่วมกบัศนูย์หรอืกลุม่วจิยัต่าง	ๆ 	 

ทั้ ง ในอดีตและป ัจจุบัน 	 เช ่น 	 ศูนย ์วิ จัย โรค 

เมลิออยโดสิสศูนย์วิจัยและบริหารจัดการน�้าแบบ

บูรณาการศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง	 

กลุ ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 

กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น�้า	 กลุ่มวิจัย 

ไบโอฟิล์ม	เป็นต้น		

	 	 ผลจากการท�าการวิจัยอย ่างต ่อเนื่อง

ในปีพ.ศ.	 ๒๕๖๐	 บุคลากรของภาควิชา	 ได้แก่	 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 	 ดร.ล�าใย	 ณีรัตนพันธุ 	์ 

ได ้รับรางวัลนักวิจัยดีเด ่น	 สาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 รางวัลนักวิจัย

ระดับเหรียญเงิน

	 	 ๒.๓	 ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่องและ

นกัศกึษาได้ร่วมมอืในการจัดกจิกรรมต่าง	ๆ 	ตลอดมา 

ทั้งนี้ใน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดล้อม	 ได้รับเกียรติ	 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์	 ครั้งที่	 ๒๒	 ซึ่งมี

มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 มาร่วม

การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมากกว่า	๑๐	มหาวิทยาลัย	

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	 มีศิษย์เก่าท้ังใน

ระดับปริญญาตรี	 และบัณฑิตศึกษาแล้วมากกว่า	

๘๐๐	คน	เมือ่ส�าเร็จการศกึษาได้ประกอบอาชพีต่าง	ๆ  

ที่หลากหลาย	 ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน 

สิ่งแวดล้อมโดยตรง	 หรือสายอื่น	 ๆ	 ในหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 เอกชน	 หรือประกอบกิจการของตนเอง 

โดยศษิย์เก่าท่ึประสบความส�าเรจ็ในการท�างาน	เป็น

ผู้มีชื่อเสียง	 ประสบความส�าเร็จและได้รับรางวัล 

ในการแข่งขันได้รับรางวัลต่าง	ๆ		มีดังต่อไปนี้	

	 ๑)		นายณัฐวุฒิ	สุขเกษม	ได้รับเลือกตั้งให้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เขต	 ๑	 

(๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๐–๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๔)

	 ๒)		นายปราโมทย์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 และ	 คณะ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	 ทั่วไป	 การแข่งขัน 

ดูนกในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๓
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รวมรางวัลแห่งความภูมิใจจากการแข่งขันดูนก

	 ๓)	 นายปกรณ์	ทิพยศรี		นายศิริยะ	ศรีพนมยม 

และนายวรจักร	 ค�าภูแก้ว	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ทีมดูนก	 อันดับ	 ๑	 ประเภท	 ประชาชนทั่วไป 

ประเภทประชาชนสมัครเล่น	 การแข่งขันดูนกสวน

สัตว์เปิดเขาเขียว	ครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๕๔๕	

 ๔)	 นางสาวดาภะวัลย์	ค�าชา	นายทิวา	โอ่งอนิทร์ 

และนายนิติ	สุขุมาลย์	ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมดูนก 

ประเภท	 ประชาชนสมัครเล่น	 การแข่งขันดูนก 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๕๔๕

 ๕)	 นายโสภณ	 เสติ	 นางสาวเพชรประกาย 

วงศ์สอน	 และนายวัฒนพงษ์	 สิทธิกร	 ได้รับรางวัล	 

รองชนะเลิศ	 อนัดบั	๑	ประเภท	ประชาชนสมคัรเล่น 

การแข่งขันดูนกในประเทศไทย	ครั้งที่	๘	กรุงเทพฯ-

เขาใหญ่	พ.ศ.	๒๕๔๕
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 ๖)		นายนิติ	 สุขุมาลย์/นางสาวดาภะวัลย์ 

ค�าชา	 และนายทิวา	 โอ ่งอินทร์	 ได ้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ	 ๑	 ประเภท	 ประชาชนสมัคร

ทั่วไป	 การแข่งขันดูนกในประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๑๐	

กรุงเทพฯ-เขาใหญ่	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ๗)	 นายชัยวัฒน์	 เพ็ญจันทร์	 นางสาวจิตวดี	 

ขุนวงษา	 และ	 นายอธิรัช	 ราชเจริญ	 ได้รับรางวัล	 

รองชนะเลิศ	อันดับ	๑	ประเภทประชาชนสมัครเล่น 

การแข่งขนัดนูกในประเทศไทย	ครัง้ที	่๑๐	กรงุเทพฯ-

เขาใหญ่	พ.ศ.	๒๕๔๗	

 ๘)	 นายสุภชัย	 คูณเดิม	 รับรางวัล	 กัลปพฤกษ์	

ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

ประจ�าปีการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๙

 ๙)	 นายมงคล	 สาระค�า	 รับรางวัล	 จ�าปา 

มอดินแดง	 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	ประจ�าปีการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๐

 ๑๐)	นายสิทธิกร	ค�างาม	รับรางวัลนักกิจกรรม

เสริมหลักสูตรดีเด่น	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖

  ศษิย์เก่าภาควชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	ได้ร่วมจดังานคนืสูเ่หย้าศษิย์เก่าวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	

จ�านวน	๓	ครั้ง	

  ครั้งที่	 ๑	 จัดขึ้นใน	 วันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 โดยเป็นการจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับ 

งานมุทิตาจิต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส�าอาง	หอมชื่น	อาจารย์ผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งภาควิชาฯ

  ครั้งที่	 ๒	 จัดข้ึนในวันท่ี	 ๑๕	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๒๐	 ปี	 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับงานมุทิตาจิต	 รองศาสตราจารย์กิตติ	 เอกอ�าพน	 อาจารย์อีก 

หนึ่งท่านที่เป็นผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งภาควิชา

228 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



 ๖)		นายนิติ	 สุขุมาลย์/นางสาวดาภะวัลย์ 

ค�าชา	 และนายทิวา	 โอ ่งอินทร์	 ได ้ รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ	 ๑	 ประเภท	 ประชาชนสมัคร

ทั่วไป	 การแข่งขันดูนกในประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๑๐	

กรุงเทพฯ-เขาใหญ่	พ.ศ.	๒๕๔๗

 ๗)	 นายชัยวัฒน์	 เพ็ญจันทร์	 นางสาวจิตวดี	 

ขุนวงษา	 และ	 นายอธิรัช	 ราชเจริญ	 ได้รับรางวัล	 

รองชนะเลิศ	อันดับ	๑	ประเภทประชาชนสมัครเล่น 

การแข่งขนัดูนกในประเทศไทย	ครัง้ที	่๑๐	กรงุเทพฯ-

เขาใหญ่	พ.ศ.	๒๕๔๗	

 ๘)	 นายสุภชัย	 คูณเดิม	 รับรางวัล	 กัลปพฤกษ	์

ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

ประจ�าปีการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๙

 ๙)	 นายมงคล	 สาระค�า	 รับรางวัล	 จ�าปา 

มอดินแดง	 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	ประจ�าปีการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๐

 ๑๐)	นายสิทธิกร	ค�างาม	รับรางวัลนักกิจกรรม

เสริมหลักสูตรดีเด่น	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖

  ศษิย์เก่าภาควชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	ได้ร่วมจดังานคนืสูเ่หย้าศษิย์เก่าวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	

จ�านวน	๓	ครั้ง	

  ครั้งที่	 ๑	 จัดขึ้นใน	 วันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 โดยเป็นการจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับ 

งานมุทิตาจิต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส�าอาง	หอมชื่น	อาจารย์ผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งภาควิชาฯ

  ครั้งที่	 ๒	 จัดขึ้นในวันที่	 ๑๕	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๒๐	 ปี	 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับงานมุทิตาจิต	 รองศาสตราจารย์กิตติ	 เอกอ�าพน	 อาจารย์อีก 

หนึ่งท่านที่เป็นผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งภาควิชา

228 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

  กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้ง ๓ ครั้ง มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ท�าความรู้จัก เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์

เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการด�าเนินงานของ 

ภาควิชาฯ ทัง้ในงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

  ครั้งที่	 ๓	 จัดขึ้นในวันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เนื่องในโอกาสครบรอบ	๒๕	ปี	ของการก่อตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

229มหาวิทยาลัยขอนแก่น



	 	 นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่มี

เนื้อหาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ 

ด้านนเิวศวทิยาและสิง่แวดล้อมแล้ว	ภาควชิาฯ	ยงัให้ 

ความส�าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะ

ด้านต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามีความ

สามารถที่หลากหลาย	 โดดเด่น	 และพร้อมในการ

ประกอบอาชีพภายหลงัจบการศกึษา	โดยสนบัสนนุ

งบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเป็น

ประจ�าทุกปี	 เช่น	 จัดตั้งชุมนุมดูนก	 ชมรมจักรยาน		

หรือจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ	กจิกรรม

ค่ายต่าง	 ๆ	 และเป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬา 

สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพื่อสร้าง 

เครือข่ายให้แก่นักศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ	

เป็นต้น	 กิจกรรมเสริมต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 นอกจากจะ

ช่วยท�าให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจในเนื้อหา

วชิาการทีม่ากยิง่ขึน้แล้ว	ยงัช่วยฝึกความรับผิดชอบ 

ความมีวินัย	 ความสามารถในการวางแผน	 และ 

แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา

  ๒.๔	 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

											ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 มีความ 

มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งถือเป็น

หน่ึงในพันธกิจที่ส�าคัญที่ได้ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�าความรู้	 ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรในภาควิชาฯ	 ถ่ายทอดสู่

ชุมชน	 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน	 นอกจาก

นั้นการให้บริการวิชาการยังเป็นการพัฒนาทักษะ 

ความรู ้	 ความสามารถ	 ฝึกความรับผิดชอบและ

การท�างานร่วมกับผู้อื่นให้กับนักศึกษา	 ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

เพื่อให้เป็น	 “บัณฑิตพร้อมใช้”	 ตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กิจกรรมบริการวิชาการ 

ที่จัดให้มีขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	ได้แก่

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖–พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 การอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

แก่อาจารย์และนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่ให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑–พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โครงการ

อบรมผู ้น�าเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิง่แวดล้อม	ในพืน้ทีโ่รงเรยีนประถมและมธัยมต้นใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อสร้างเยาวชนแกนน�า 

ที่มีความรู้และจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานซึ่ง

เป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

230 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



	 	 นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่มี

เนื้อหาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ 

ด้านนเิวศวทิยาและส่ิงแวดล้อมแล้ว	ภาควชิาฯ	ยงัให้ 

ความส�าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะ

ด้านต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามีความ

สามารถที่หลากหลาย	 โดดเด่น	 และพร้อมในการ

ประกอบอาชพีภายหลงัจบการศกึษา	โดยสนบัสนนุ

งบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเป็น

ประจ�าทุกปี	 เช่น	 จัดตั้งชุมนุมดูนก	 ชมรมจักรยาน		

หรือจัดกจิกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	กจิกรรม

ค่ายต่าง	 ๆ	 และเป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬา 

สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพื่อสร้าง 

เครือข่ายให้แก่นักศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ	

เป็นต้น	 กิจกรรมเสริมต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 นอกจากจะ

ช่วยท�าให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจในเนื้อหา

วชิาการทีม่ากยิง่ขึน้แล้ว	ยงัช่วยฝึกความรบัผดิชอบ 

ความมีวินัย	 ความสามารถในการวางแผน	 และ 

แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา

  ๒.๔	 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

											ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 มีความ 

มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคมซ่ึงถือเป็น

หนึ่งในพันธกิจที่ส�าคัญท่ีได้ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�าความรู้	 ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรในภาควิชาฯ	 ถ่ายทอดสู่

ชุมชน	 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน	 นอกจาก

นั้นการให้บริการวิชาการยังเป็นการพัฒนาทักษะ 

ความรู ้	 ความสามารถ	 ฝึกความรับผิดชอบและ

การท�างานร่วมกับผู้อื่นให้กับนักศึกษา	 ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

เพื่อให้เป็น	 “บัณฑิตพร้อมใช้”	 ตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กิจกรรมบริการวิชาการ 

ที่จัดให้มีขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	ได้แก่

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖–พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 การอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

แก่อาจารย์และนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่ให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑–พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โครงการ

อบรมผู ้น�าเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิง่แวดล้อม	ในพืน้ทีโ่รงเรยีนประถมและมธัยมต้นใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อสร้างเยาวชนแกนน�า 

ที่มีความรู้และจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานซึ่ง

เป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

230 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

  ๒.๕		ก้าวต่อไปของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 โครงการรักษ์ป่า	รักษ์นก	ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดูนกและศึกษาธรรมชาติ

	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 บุคลากรภาควิชา	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เพ็ญประภา	 เพชระบูรณิน	

รางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน	ด้านการให้บริการวิชาการ	 ระดับดีเยี่ยม	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๕๘

	 	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ก่อตั้งมาครบรอบ	 ๒๕	ปี	 คณะวิทยาศาสตร์

ครบรอบ	๕๕	ปี	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารตามรูปแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับ	 จึงได้

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก	ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 เป็น	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 และ

หลังจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 ภาควิชาฯ	 ได้พัฒนามาจนถึงจุดที่

เป็นสถาบนัชัน้น�าของประเทศในด้านสิง่แวดล้อมแล้ว	ทศิทางการพัฒนาของภาควชิาต่อไปคอืการสร้างงาน

วิจัยเพิ่มมากขึ้น	ไม่เพียงแค่เพื่อการตีพิมพ์	แต่มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม	และ

น�าเอาองค์ความรูท้ีค้่นคว้าได้นัน้มาพฒันาการเรียนการสอน	เพ่ือให้บณัฑิตทีส่�าเร็จการศกึษาจากภาควชิาฯ	

ซึ่งไปท�างานในภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทั้งรัฐบาลและเอกชนได้น�าองค์ความรู้นั้นไปสร้างประโยชน์	เพื่ออนุรักษ์และ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังคงสามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมบริการวิชาการ

	นักศึกษารณรงค์การใช้
ถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

231มหาวิทยาลัยขอนแก่น



	 	 บุคลากรของภาควิชา

  รายชื่อบุคลากรสายผู้สอนในปัจจุบัน

	 ๑.		 รศ	.ดร.ล�าใย	ณีรัตนพันธุ์	 ๖.	 ผศ.	ดร.ศรัณย์	เกียรติมาลีสถิตย์

	 ๒.		ผศ.	ดร.เพ็ญประภา	เพชระบูรณิน	 ๗.		 ผศ.	ดร.พรไสว	ไพรพิภัช

	 ๓.		ผศ.	ดร.พิสิฎฐ์	เจริญสุดใจ	 ๙.		 ผศ.	ดร.ทศพล	ไชยอนันต์พร

	 ๔.		ผศ.	ดร.อัจฉราภรณ์	ภักดี	 ๘.		 ผศ.เตือนใจ	ดุลย์จินดาชบาพร

	 ๕.		ผศ.	ดร.วังวร	สังฆเมธาวี	 ๑๐.	นางสาววิรงรอง	มงคลธรรม

 	 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน

	 ๑.		นางสาวสุภาพร	เทียมวงศ์			 ต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์		

	 ๒.		นายทองอินทร์	ค�ามี			 ต�าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

	 ๓.		นางธวัลรัตน์	ภูทองเงิน	 ต�าแหน่งพนักงานธุรการ

 	 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย	(ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน)

	 ๑.		 รศ.	ดร.โรจน์ชัย	ศัตรวาหา	 ๒.		 รศ.กิตติ	เอกอ�าพน

	 ๓.		ผศ.	ดร.ณัฐวุฒิ	ธานี	 ๔.		 ผศ.เอก	วัฒนา

	 ๕.		ผศ.ส�าอาง	หอมชื่น	 ๖.		 ผศ.ขนิษฐา	ธิติปวัฒน์

	 ๗.		นางสาวณัฐธิดา	กิจวิรุษห์	 ๘.		 นายวิมล	บัวค�าจันทร์	(พนักงานผลิตทดลอง)

	 ๙.		นายณรงค์	ระค�าภา	(เสียชีวิต)	(พนักงานผลิตทดลอง)

	 	 ท�าเนียบหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 ๑.		 รศ.	ดร.โรจน์ชัย	ศัตรวาหา		 (๒๕๓๕-๒๕๓๘)

	 ๒.		ผศ.เอก	วัฒนา		 (๒๕๔๐–๒๕๔๒)

	 ๓.		อ.วิรงรอง	มงคลธรรม		 (๒๕๔๒)	(รักษาการ)

	 ๔.		ผศ.	ดร.พิสิฏฐ์	เจริญสุดใจ		 (๒๕๔๓-๒๕๔๔,	๒๕๔๔-๒๕๔๕),	(๒๕๕๐-๒๕๕๘)

	 ๕.		ผศ.เตือนใจ	ดุลย์จินดาชบาพร		 (๒๕๔๕-๒๕๔๙)

	 ๖.		ผศ.	ดร.ศรัณย์	เกียรติมาลีสถิตย์		 (๒๕๕๙-๒๕๖๑,	๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
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	 	 บุคลากรของภาควิชา

  รายชื่อบุคลากรสายผู้สอนในปัจจุบัน

	 ๑.		 รศ	.ดร.ล�าใย	ณีรัตนพันธุ์	 ๖.	 ผศ.	ดร.ศรัณย์	เกียรติมาลีสถิตย์

	 ๒.		ผศ.	ดร.เพ็ญประภา	เพชระบูรณิน	 ๗.		 ผศ.	ดร.พรไสว	ไพรพิภัช

	 ๓.		ผศ.	ดร.พิสิฎฐ์	เจริญสุดใจ	 ๙.		 ผศ.	ดร.ทศพล	ไชยอนันต์พร

	 ๔.		ผศ.	ดร.อัจฉราภรณ์	ภักดี	 ๘.		 ผศ.เตือนใจ	ดุลย์จินดาชบาพร

	 ๕.		ผศ.	ดร.วังวร	สังฆเมธาวี	 ๑๐.	นางสาววิรงรอง	มงคลธรรม

 	 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน

	 ๑.		นางสาวสุภาพร	เทียมวงศ์			 ต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์		

	 ๒.		นายทองอินทร์	ค�ามี			 ต�าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

	 ๓.		นางธวัลรัตน์	ภูทองเงิน	 ต�าแหน่งพนักงานธุรการ

 	 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย	(ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน)

	 ๑.		 รศ.	ดร.โรจน์ชัย	ศัตรวาหา	 ๒.		 รศ.กิตติ	เอกอ�าพน

	 ๓.		ผศ.	ดร.ณัฐวุฒิ	ธานี	 ๔.		 ผศ.เอก	วัฒนา

	 ๕.		ผศ.ส�าอาง	หอมชื่น	 ๖.		 ผศ.ขนิษฐา	ธิติปวัฒน์

	 ๗.		นางสาวณัฐธิดา	กิจวิรุษห์	 ๘.		 นายวิมล	บัวค�าจันทร์	(พนักงานผลิตทดลอง)

	 ๙.		นายณรงค์	ระค�าภา	(เสียชีวิต)	(พนักงานผลิตทดลอง)

	 	 ท�าเนียบหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 ๑.		 รศ.	ดร.โรจน์ชัย	ศัตรวาหา		 (๒๕๓๕-๒๕๓๘)

	 ๒.		ผศ.เอก	วัฒนา		 (๒๕๔๐–๒๕๔๒)

	 ๓.		อ.วิรงรอง	มงคลธรรม		 (๒๕๔๒)	(รักษาการ)

	 ๔.		ผศ.	ดร.พิสิฏฐ์	เจริญสุดใจ		 (๒๕๔๓-๒๕๔๔,	๒๕๔๔-๒๕๔๕),	(๒๕๕๐-๒๕๕๘)

	 ๕.		ผศ.เตือนใจ	ดุลย์จินดาชบาพร		 (๒๕๔๕-๒๕๔๙)

	 ๖.		ผศ.	ดร.ศรัณย์	เกียรติมาลีสถิตย์		 (๒๕๕๙-๒๕๖๑,	๒๕๖๑-ปัจจุบัน)
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ภาควิชา        ฟิสิกส์
ความเป็นมาของภาควิชาฟิสิกส์

  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งข้ึนพร้อมกับการจัดตั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ในระยะเริ่มต้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘  

ภาควชิามสี�านกังานช่ัวคราวที่คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล (มหาวทิยาลยัมหดิลในปัจจุบนั)  

หลังจากนัน้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงได้ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเวลานัน้ภาควิชามีพันธกิจหลัก

ในการบริการวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ และ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้บริการวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกคณะหนึ่ง

  ภาควิชาฟิสิกส์รับนักศึกษาสาขาฟิสิกส์รุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมีคณาจารย์ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาระดบัสูงจากทัง้ในและตา่งประเทศ รว่มกนัสรา้งหลกัสตูรที่มคีวามเขม้ขน้ทางวชิาการ ทัง้ฟิสกิสบ์รสิทุธิ์

และฟิสิกส์ประยุกต์ และร่วมกันสอนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ทุกมิติ 

ของสาขาวิชาและก้าวทันเทคโนโลยีทุกยุคทุกสมัย

  ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน ๒ สาขาหลัก ได้แก่  

สาขาฟิสิกส์และสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี รวมทัง้สิ้น ๖ หลักสูตรเปิดสอนรายวิชาและผลิตผล

งานวิจัยที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี นิวเคลียร์

แมกเนติกเรโซแนนซ์ ฟิสิกส์ทางการแพทย์ ฟิสิกส์เชิงค�านวณ ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี และดาราศาสตร์ ซ่ึงล้วน 

เป็นผลผลิตของวิสัยทัศน์และความทุ่มเทของคณาจารย์ทุกท่านนับตัง้แต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฟิสิกส์

  ด้านหลักสูตร

  หลักสูตรฟิสิกส์

	 	 ภาควชิาฟิสกิส์ได้ปรบัปรงุหลกัสูตรให้สามารถผลิตบณัฑิตทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการ

ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อการศึกษาวิจัยและผลิตก�าลังคนในภาคอุตสาหกรรม	 โดยได้เพ่ิมรายวิชาใหม่ที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงมาตรฐานด้านหลักสูตรของประเทศ	 ภาควิชาได้ปรับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 โดยแบ่งสายการเรียนของนักศึกษาเป็น	 ๒	 สาย	 ได้แก่	 

สายทฤษฎี	 และ	 สายทดลอง	 ส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น	 นักศึกษาจะต้องลง

รายวิชาในสายทฤษฎี	 ซึ่งเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาฟิสิกส์ชั้นสูงหลายรายวิชา	 อาทิเช่น	 ฟิสิกส์ทฤษฎี	 

วิธีสมมาตร	ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป	ส�าหรับสายทดลองมีไว้รองรับนักศึกษาที่ต้องการจะไปท�างานในภาค

อุตสาหกรรม	 จึงฝึกให้นักศึกษามีทักษะและความพร้อมเพิ่มขึ้นในด้านการปฏิบัติผ่านการเรียนในรายวิชา	

อาทิเช่น	วิธีการทดลองทางฟิสิกส์	การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์และการปฎิบัติงานในโรงฝึกงาน	เป็นต้น
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	 	 ภาควิชาฟิสิกส์ได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ส�าคัญในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของการศึกษาและวิจัยในด้านต่าง	ๆ	ของภาควิชา	และ

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	ภาควิชาฟิสิกส์	 ได้เริ่มเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก	 ซึ่งท�าให้มีการผลิตผลงานตีพิมพ์ 

ในวารสารวทิยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	ในช่วงเวลาดงักล่าวภาควชิาได้รบัการสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษาจากหลายฝ่าย	 อาทิเช่น	 โครงการ	 PED	 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่ให้งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียน 

การสอนทั้งในและต่างประเทศ	

	 	 การปรับปรุงหลักสูตรของระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาครั้งต่อมาคือในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

ซึ่งเป็นการปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 ของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 โดยภาควิชาได้ใช้โอกาสนี้ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่

หลากหลายของคณาจารย์ในภาควิชา	 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกของศาสตร์แขนง

ต่าง	ๆ 	โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาได้แก่	Nuclear	Magnetic	Resonance	ฟิสิกส์ทฤษฎี	ฟิสิกส์ดาราศาสตร์	 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์	ฟิสิกส์เชิงค�านวณ	และฟิสิกส์ของแข็ง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ภาควิชาได้ปรับหลักสูตรอีกครั้ง 

โดยในระดับปริญญาตรีให้รวบรวมเนื้อหาให้มีความเข้มข้นและมุ่งเน้นการท�าโครงงานวิจัย	 จากการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมาภาควิชาฟิสิกส์ได้ปรับเปล่ียนและพัฒนาหลักสูตรให้มีความก้าวทันต่อความก้าวหน้า 

ของการศึกษาและวิจัยด้านฟิสิกส์	 และยังคงรักษาความเข้มข้นทางวิชาการที่เป็นรากฐานส�าคัญของ 

การสร้างนักฟิสิกส์ที่มีคุณภาพต่อไป

  หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี	(Materials	Science	and	Nanotechnology)

	 	 การศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์	(Materials	Science)	และนาโนเทคโนโลยี	(Nanotechnology)	

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างยิ่งโดยได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและ

เกิดการตื่นตัวอย่างมากในการท�าวิจัย	เนื่องจากก่อให้เกิดการปฏิวัติที่ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้ง 

ในวงการแพทย์	 มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้เล็งเห็นความส�าคัญน้ีและเพื่อให้สามารถติดตามและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จงึบรรจหุลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	วทิยาศาสตรมหาบัณทติ	และปรชัญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 

และนาโนเทคโนโลยีไว ้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โดยเริ่มจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิตในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	และในปีต่อมา	พ.ศ.	๒๕๕๒	จึงได้มีบรรจุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 ในหลักสูตรมีการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อน�าไปสู่การท�าวิจัยขั้นสูง 

ส่วนหนึ่งจากศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		เพื่อสร้างก�าลัง

คนที่มีคุณภาพให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีนาโนเทคโนโลยีเป็นฐานส�าคัญ

โดยมีจุดเด่นที่มีความเป็นสหสาขาวิชา	มุ่งเน้นการสอนและท�างานวิจัยที่สามารถน�าความรู้พื้นฐานและองค์

ความรู้ใหม่ที่มีความทันสมัยทางด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นระบบ	ประกอบไปด้วย
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งานวจิยัทีส่ร้างชือ่และเป็นทีย่อมรบัอนัได้แก่	งานวจัิยทางด้านเซลล์แสงอาทติย์ชนดิสีย้อมไวแสง	แบตเตอรี่

ชนิดลิเทียมไอออน	 วัสดุค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกสูง	 วัสดุแม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุยวดยิ่ง	 วัสดุไทรโบอิเล็กทริก	

และวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก	เป็นต้น	โดยเปิดสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์วัสดุ	หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร	ประกอบไปด้วย	 วิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์	 โลหะ	 เซรามิกส์	

พอลิเมอร์	วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน	และปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์	เป็นต้น	นอกจาก

นี้ในหลักสูตรยังมีวิชาสหกิจศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเป็นวิชาเลือก	 เพื่อเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการ

ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้เป็นระยะเวลา	๑	ภาคการศึกษา	ท�าให้นักศึกษาเรียนรู้การท�างานและแก้ปัญหาจาก

ประสบการณ์ตรงท่ีได้พบ	 และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ	 และหรือคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 

ได้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของสถานประกอบการ

  ด้านการวิจัย

	 	 ภาควิชาฟิสิกส์ได้ผลิตผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง	โดยผลงานวิจัยย้อยหลัง	๑๐	ปี	ของสาขาวิชา

ฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูล	Scopus	จ�านวนกว่า	๔๐๐	บทความ	และได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการจ�านวน

มาก	บุคลากรของภาควิชาได้รับรางวัลด้านการวิจัยหลายท่านดังนี้

  รางวัลระดับนานาชาติ	

	 	 รองศาสตราจารย์	 วิทยา	 อมรกิจบ�ารุง	 และคณะ	 ได้รางวัลเหรียญทองแดง	 (Bronze	Medal	

Award)	และรางวัลพิเศษ	 (Special	 Award)	 จากการเสนอผลงานเรื่อง	 “ขั้วไฟฟ้าด้านหลังของเซลล ์

แสงอาทติย์ชนดิสย้ีอมไวแสงท่ีใช้คาร์บอนเป็นตัวเร่งปฏกิริยิา”	งานประชมุวชิาการ	The	8th	International	 

Exhibition	 of	 Inventions,	 Kunshan	 (IEIK	 2014)	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 มอบผ่านส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

  รางวัลภายนอกมหาวิทยาลัยจากองค์กรระดับชาติ

  รองศาสตราจารย์	 วิทยา	 อมรกิจบ�ารุง	 ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 ประจ�าปี	 ๒๕๔๗	 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

  รองศาสตราจารย์	วิทยา	อมรกิจบ�ารุง	

ได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์	 ประจ�าป	ี

๒๕๖๒	 จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓
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  ศาสตราจารย์	 สันติ	 แม้นศิริ	 ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๐ 

เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๐

  ศาสตราจารย์	 สันติ	 แม้นศิริ	 ได้รับรางวัลรางวัล	 TWAS	 Prize	 for	 Young	 Scientists	 in	 

Thailand	2009	สาขาฟิสิกส์	ประจ�าปี	๒๕๕๒	เมือวันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๒

  ศาสตราจารย์	 สันติ	 แม้นศิริ	 ได้รับรางวัลรางวัล	 TRF-CHE-Scopus	 Researcher	 Awards	 

2010	 (Physical	Science)	จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	(สกอ.)	ประจ�าปี	๒๕๕๓	เมื่อวันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๓

  ศาสตราจารย์	สันติ	แม้นศิริ,	อ.ดร.รัฐการ	เย็นเสนาะ	และ นายอภิชาติ	ขอดค�า	ได้รับรางวัล

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ระดับดีเด่น	จากผลงานเรื่องระบบอิเล็กโตรสปินนิงประสิทธิภาพสูงส�าหรับประดิษฐ์

เส้นใยนาโน	จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๖

  ศาสตราจารย์	 สันติ	 แม้นศิริ ได้รับรางวัลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให้ค�าแนะน�าและ 

ควบคุมการจัดท�าวิทยานิพนธ์	ของ	ดร.ประสิทธิ์	ทองใบ	ที่ได้รับรางวัลระดับเด่น	จากส�านักงานคณะกรรม 

การวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕

	 	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 อรรุจี	 เหมือนวงศ์	 ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ ่นใหม่ดีเด่น	 สกว.-สกอ. 

ประจ�าปี	๒๕๔๙
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นงลักษณ์	 	มีทอง	 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	ประจ�าปี	๒๕๕๘	 

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๘

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 นงลักษณ์	 มีทอง	 ได้รับรางวัลผู้ใช้แสงซินโครตรอนดีเด่น	 ภาควิชาการ	 

ประจ�าปี	๒๕๕๘	จากสถาบันวิจัยซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)	เมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 นงลักษณ์	 มีทอง	 ได้รับรางวัลพิเศษผลงานศักยภาพด้านนวัตกรรม 

กลุม่อตุสาหกรรม	การประกวด	Rice	Innovation	Awards	2014	ผลงานวจัิยเร่ือง	ผลงานวจัิยนาโนซิลิกอน

ส�าหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน	เมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

  รองศาสตราจารย์	 ประสิทธิ์	 ทองใบ 

ได้รบัรางวลันกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่	ประจ�าปี	๒๕๕๖	

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖
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  รองศาสตราจารย์	ประสทิธิ	์ทองใบ	ได้รบัรางวลัTRF-CHE-Scopus	Young	Researcher	Award	

๒๕๕๖	 จาก	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 

ร่วมกับส�านักพิมพ์	 Elsevier	 (ผู้จัดท�าฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	 Scopus)	 เมื่อวันที่	 ๑๖	

ตุลาคม	๒๕๕๖

  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์	 ทองใบ	 ได้รับรางวัล	 2019	 TRF-OHEC-SCOPUS	 Research	

Awards	For	Mid-career	Scholar	สาขา	Physical	Sciences	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ร่วมกับส�านักพิมพ์	 Elsevier	 (ผู้จัดท�าฐานข้อมูลวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติ	Scopus)	เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๖๒

  รองศาสตราจารย์	ประสิทธิ์	ทองใบ	ได้รับรางวัล	2017	The	World	Academy	of	Sciences	

(TWAS)	สาขาฟิสิกส์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	กับ	TWAS	for	the	advancement	of	

science	in	developing	countries	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

  รองศาสตราจารย์	 ประสิทธิ์	 ทองใบ	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัย	 รางวัลระดับดีเด่น	 สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 ผลงานวิจัยเร่ือง	 “การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้า

และสมบัติทางอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก	 CaCu3Ti4O12	 เพื่อใช้ในอุปกรณ์วาริสเตอร์และตัวเก็บประจุ”	

สภาวิจัยแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

 	 รองศาสตราจารย์	 ประสิทธิ์ 	 ทองใบ	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัย	 รางวัลระดับดี	 สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 “การสังเคราะห์วัสดุผงที่มี 

ขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริกเพื่อการประยุกต ์

ใช้งานในด้านพลังงานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”	 สภาวิจัยแห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

  รองศาสตราจารย์	 ประสิทธิ์	 ทองใบ	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัย	 รางวัลระดับดีมาก	 สาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ผลงานวิจัยเรื่อง	“การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนต์

ไดอิเล็กตรกิของวสัดเุซรามกิ	ประสทิธภิาพสงูส�าหรบัการประยกุต์ใช้งานเป็นตวัเกบ็ประจไุฟฟ้าชนดิเซรามกิ

และในด้านวสัดพุอลเิมอร์คอมโพสติค่าคงทีไ่ดอเิลก็ตรกิสงู”	สภาวจิยัแห่งชาต	ิส�านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

 	 รองศาสตราจารย์	สปุรดีิ	์พินจิสนุทร	ได้รับรางวลัผลงาน	

วิจัยรางวัลระดับดีมาก	 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์	

ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 ผลงานวิจัยเรื่อง“การสังเคราะห์	 และสมบัติทาง 

เทอร์โมอิเล็กทริกของวัสดุออกไซน์เชิงซ้อน”	 สภาวิจัยแห่งชาติ	

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	

๒๕๖๐
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  รางวัลภายในมหาวิทยาลัย

  รองศาสตราจารย์	 วิทยา	 อมรกิจบ�ารุง	 ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับเงิน	 ในงาน	 “ชื่นชมยินดี 

ด้วยไมตรีและขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๖

  รองศาสตราจารย์	 วิทยา	 อมรกิจบ�ารุง	 ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับทอง	 ในงาน	 “ชื่นชมยินด ี

ด้วยไมตรีและขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

	 	 รองศาสตราจารย์	 เอกพรรณ	 สวัสดิ์ซิตัง	 ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับเงิน	 ในงาน	 “ชื่นชมยินด ี

ด้วยไมตรีและขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

  รองศาสตราจารย์	 เอกพรรณ	 สวัสดิ์ซิตัง	 ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับทอง	 ในงาน	 “ชื่นชมยินด ี

ด้วยไมตรีและขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๑
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 	 ศาสตราจารย์	สันติ	แม้นศิริ	ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัย	ระดับดีเลิศ	

ในงาน	“ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๓

  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์	ทองใบ	ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับเงิน	ในงาน	“ชื่นชมยินดีด้วยไมตรี

และขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

  รองศาสตราจารย์ประสทิธิ	์ทองใบ	ได้รับรางวลันกัวจัิยระดับทอง	ในงาน	“ชืน่ชมยนิดีด้วยไมตรี

และขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๓	เมษายน	๒๕๖๐

 	 รองศาสตราจารย์ประสทิธิ	์ทองใบ	ได้รับรางวลันกัวจัิยระดับเพชร	ในงาน	“ชืน่ชมยนิดีด้วยไมตรี

และขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๑

 	 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์	 ทองใบ	 ได้รับรางวัล	 ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาดีเด่น	 บัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ด้านวิชาการและวิจัย	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๘

  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์	 ทองใบ	 ได้รับรางวัล	 นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันที่ 

๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖
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  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์	 ทองใบ	 ได้รับรางวัล	 นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปี	๒๕๕๗	สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เมื่อวันที่	๑๐	

กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

  รองศาสตราจารย์	 สุปรีดิ์	 พินิจสุนทร	 ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับเงิน	 ในงาน“ชื่นชมยินดีด้วย 

ไมตรีและขอบคุณ”	เมื่อวันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

  ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

	 	 ระหว่างที่ศึกษาที่ภาควิชาฟิสิกส์	 นักศึกษายังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ภาควิชาได้

จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไปพร้อม	 ๆ	 กับการเรียนรู้วิชาต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตรอย่างเข้มข้น	 

โดยกิจกรรมท่ีด�าเนินมาจนกระท่ังปัจจุบัน	 ได้แก่	 โครงการฟิสิกส์สัญจร	 เป็นโครงการที่นักศึกษาฟิสิกส์ 

ได้จัดค่ายวิชาการส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางฟิสิกส์	 โดยนักศึกษาได้ร่วมถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 รวมท้ังเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อใน

สาขาฟิสิกส์	นอกจากนีท้างภาควชิาได้จดักจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานทีท่ัง้ในส่วนราชการและภาคเอกชน	 

เพือ่ให้นกัศกึษาได้เปิดโลกทศัน์	รวมทัง้มโีอกาสได้พบปะกบัผูป้ระกอบการในภาคส่วนธรุกจิและอตุสาหกรรม

ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ต่อนกัศกึษาในการเข้าท�างานภายหลงัจากส�าเรจ็การศกึษา	ส่วนกจิกรรมด้านวชิาการ

นักศึกษาในภาควิชาได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมน�าเสนอโครงงานวิจัย	 หรือผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ	

และระดับนานาชาติ	 และมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงในการประกวดโครงงานวิจัยระดับประเทศหลายราย	 

เช่น	 การประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย	 (Siam	 Physics	 Congress)	 นักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์

สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิการประกวดโครงงานค้นคว้าอสิระระดับปริญญาตรี	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็ 

พระเจ้าพีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ดงันี	้นายศราวธุ	ป้องหา	(ปี	๒๕๕๓)	 

นายวัฒนา	ตุ่ยไชย	(ปี	๒๕๕๗)	และนายจิรวัฒน์	อัศวขจรศักดิ์	(ปี	๒๕๕๙)	
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  ด้านการบริการวิชาการ

	 	 ภาควิชาฟิสิกส์ได้บริการวิชาการในด้านต่าง	 ๆ	 มากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ขาว	 เหมือนวงศ์	 ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์มา 

โดยสม�่าเสมอ	 และเป็นผู ้ก่อตั้งหอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ณ	 เขื่อนจุฬาภรณ์	 อ�าเภอคอนสาร	 

จงัหวดัชยัภมู	ิโดยได้รบัความอนเุคราะห์การใช้พืน้ทีจ่ากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และการก่อสร้าง

จากบริษัทคงศักดิ์เอ็กซ์เรย์การแพทย์อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 เพื่อใช้ส�าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ในภาควิชาและการบริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนและประชาชน	 นอกจากนี้ยังมี 

การจัดกิจกรรมโดยชุมนุมดาราศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อมีปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่น่าสนใจ

	 	 ภาควิชายังส่วนร่วมในกิจกรรมด้านโอลิมปิกวิชาการของประเทศ	 โดยเป็นศูนย์อบรมของ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(มูลนิธิ	สอวน.	ฯ)	ในสาขาวิชาฟิสิกส์	และสาขาวิชา

ดาราศาสตร์	 โดยได้เป็นศูนย์อบรมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 เป็นเจ้าภาพการจัดการ

แข่งขนัฟิสกิส์โอลมิปิกระดบัชาติ	ครัง้ที	่๑๑	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัดาราศาสตร์โอลมิปิก

ระดับชาติ	ครั้งที่	๔	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	และ	ครั้งที่	๑๓	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	นอกจากนี้บุคลากรในภาควิชา

ฟิสิกส์ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ	สอวน.	ให้เป็นหัวหน้าทีมประเทศไทย	เตรียมความพร้อมและน�านักเรียน

ผู้แทนประเทศไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	(International	Astronomy	Olympiad,	

IAO)	และ	การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ	(International	Olympiad	on	

Astronomy	and	Astrophysics,	IOAA)	ในหลายครั้งด้วยกัน

	 	 โครงการบริการวิชาการอื่น	 ๆ	 อีกที่ภาควิชาได้จัดมาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 เช่นที่ได้รับ 

งบประมาณสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัขอนแก่นคอืโครงการฟิสกิส์เคลือ่นทีซ่ึง่ด�าเนนิการโดยคณาจารย์ของ

ภาควิชามามากกว่า	๑๕	ปี	 เป็นโครงการที่จัดอบรมและสอนปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายให้กับครูและนักเรียนในเขตพื้นท่ีอ�าเภอรอบจังหวัดขอนแก่น	 โครงการฟิสิกส์สัญจรได้รับทุน

สนับสนุนจากภาควิชาให้นักศึกษาด�าเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์โดยมีวัตถุประสงค์ 

ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการให้ความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งภาคบรรยายและทดลอง	 พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ให้กับนักเรียนมัธยมปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกใน 

ทางท่ีดงีาม	มกีารจดัการการวางแผนการท�างานร่วมกนัในด้านต่าง	ๆ 	รวมทัง้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่

เกิดข้ึน	 โครงการทั้งสองนี้ยังเอ้ือประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและบทบาทของภาควิชาให้เป็น 

ที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

  ความโดดเด่นของบทบาทของภาควิชาฟิสิกส์

	 	 ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการ

ค�านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย	 ในวันที่	 ๒๔	 ตุลาคม	๒๕๓๘	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ขาว	 เหมือนวงศ์	 ได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค�านวณต�าแหน่งและเวลาการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

242 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์

  บุคลากรในภาควิชาฟิสิกส์

สายผู้สอน	ปัจจุบัน

	 ๑.		 รศ.	ดร.วิทยา	อมรกิจบ�ารุง	 ๒.		 รศ.	ดร.สุธรรม	ศรีหล่มสัก

	 ๓.	 อ.	ดร.ประเสริฐ	แข่งขัน	 ๔.		 ดร.สมพร	ขันเงิน

	 ๕.		 ผศ.	ดร.ธนูสิทธิ์	บุรินทร์ประโคน	 ๖.		 ผศ.ธีรยุทธ	ชาญนุวงศ์

	 ๗.		 ดร.ไชยพงษ์	เรืองสุวรรณ	 ๘.		 ผศ.อนุสรณ์	ศรีธีระวิโรจน์

	 ๙.	 รศ.	ดร.วิวัธน์	ยังดี	 ๑๐.	ผศ.	ดร.ศรีประจักร์	ครองสุข

	 ๑๑.	ผศ.	ดร.อรรุจี	เหมือนวงศ์	 ๑๒.	ผศ.	ดร.ชัยพจน์	มุทาพร

	 ๑๓.	ผศ.	ดร.อภิโชค	ตั้งตระการ	 ๑๔.	ผศ.	ดร.วิรัตน์	เจริญบุญ

	 ๑๕.	รศ.	ดร.ไพโรจน์	มูลตระกูล	 ๑๖.	รศ.	ดร.ธีรศักดิ์	ค�าวรรณะ

	 ๑๗.	รศ.	ดร.พรจักร	ศรีพัชราวุธ	 ๑๘.	รศ.	ดร.ประสิทธิ์	ทองใบ

	 ๑๙.	ผศ.	ดร.ศิริธร	บุราณุรักษ์	 ๒๐.	รศ.	ดร.สุปรีดิ์	พินิจสุนทร

	 ๒๑.	ดร.รัฐการ	เย็นเสนาะ	 ๒๒.	ผศ.	ดร.นงลักษณ์	มีทอง

	 ๒๓.	ผศ.	ดร.พาวินี	กลางท่าไค่	 ๒๔.	ผศ.	ดร.วิยะดา	หาญชนะ

	 ๒๕.	ผศ.	ดร.สุจิตตรา	แดงสกุล	 ๒๖.	ผศ.	ดร.พิมปุณยวัจน์	ทุมเมืองปัก

	 ๒๗.	ผศ.	ดร.ธีระพงษ์	พวงมะลิ	 ๒๘.	ดร.เยาวพา	ตรีกมล

	 ๒๙.	ผศ.	ดร.ธนายุทธ	แก้วมารยา	 ๓๐.	ดร.อธิป	เพ็งพัด

	 ๓๑.	ดร.เกียรติพงษ์	บรรลุสันต์	 ๓๒.	ดร.ชาคริต	พงษ์กิติวณิชกุล

	 ๓๓.	ดร.ปัญจศีล	พยัคฆนิธิ	 ๓๔.	ดร.สุขุม	เรืองไชย

	 ๓๕.	ดร.ดริศ	สามารถ	 ๓๖.	ผศ.	ดร.นาท	เสาวดี

ล่วงหน้าอย่างแม่นย�า	 ปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความตื่นตัวในการศึกษาด้านดาราศาสตร์อย่างยิ่งใหญ ่

ทัว่ประเทศ	ทกุหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนได้หลัง่ไหลให้การสนบัสนนุการจดักิจกรรม	การประชาสมัพนัธ์	

การให้ความรูแ้ก่ประชาชนทีส่นใจอย่างกว้างขวาง	เป็นช่วงเวลาแห่งประวตัศิาสตร์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ที่ท�าให้ประชาชนและส่ือมวลชนทุกแขนงต่างช่ืนชมยกย่องผลงานของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ขาว	 

เหมือนวงศ์	จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวฟิสิกส์และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา

	 	 ความโดดเด่นของภาควชิาฟิสกิส์ทางด้านการวจิยั	ภาควชิาฯ	มีศูนย์วจิยันาโนเทคโนโลยบีรูณาการ	

ซึง่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ภายใต้การน�าของรองศาสตราจารย์	

ดร.วิทยา	 อมรกิจบ�ารุง	 ท�าให้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นจ�านวนมาก

และมีการสร้างนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์ใหม่	 ๆ	 ขึ้นมาเองจากการวิจัย	 จนเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร ่

ในประเทศไทย	 คือ	 เครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง	 นอกจากนี้	 มียังมีศิษย์เก่าของภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัล 

ที่น่าภาคภูมิใจหลายท่าน	 อาทิเช่น	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชูกิจ	 ลิมปิจ�านงค์	 ได้รับรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	เป็นต้น
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  บุคลากรในภาควิชาฟิสิกส์

สายผู้สอน	ปัจจุบัน

	 ๑.		 รศ.	ดร.วิทยา	อมรกิจบ�ารุง	 ๒.		 รศ.	ดร.สุธรรม	ศรีหล่มสัก

	 ๓.	 อ.	ดร.ประเสริฐ	แข่งขัน	 ๔.		 ดร.สมพร	ขันเงิน

	 ๕.		 ผศ.	ดร.ธนูสิทธิ์	บุรินทร์ประโคน	 ๖.		 ผศ.ธีรยุทธ	ชาญนุวงศ์

	 ๗.		 ดร.ไชยพงษ์	เรืองสุวรรณ	 ๘.		 ผศ.อนุสรณ์	ศรีธีระวิโรจน์

	 ๙.	 รศ.	ดร.วิวัธน์	ยังดี	 ๑๐.	ผศ.	ดร.ศรีประจักร์	ครองสุข

	 ๑๑.	ผศ.	ดร.อรรุจี	เหมือนวงศ์	 ๑๒.	ผศ.	ดร.ชัยพจน์	มุทาพร

	 ๑๓.	ผศ.	ดร.อภิโชค	ตั้งตระการ	 ๑๔.	ผศ.	ดร.วิรัตน์	เจริญบุญ

	 ๑๕.	รศ.	ดร.ไพโรจน์	มูลตระกูล	 ๑๖.	รศ.	ดร.ธีรศักดิ์	ค�าวรรณะ

	 ๑๗.	รศ.	ดร.พรจักร	ศรีพัชราวุธ	 ๑๘.	รศ.	ดร.ประสิทธิ์	ทองใบ

	 ๑๙.	ผศ.	ดร.ศิริธร	บุราณุรักษ์	 ๒๐.	รศ.	ดร.สุปรีดิ์	พินิจสุนทร

	 ๒๑.	ดร.รัฐการ	เย็นเสนาะ	 ๒๒.	ผศ.	ดร.นงลักษณ์	มีทอง

	 ๒๓.	ผศ.	ดร.พาวินี	กลางท่าไค่	 ๒๔.	ผศ.	ดร.วิยะดา	หาญชนะ

	 ๒๕.	ผศ.	ดร.สุจิตตรา	แดงสกุล	 ๒๖.	ผศ.	ดร.พิมปุณยวัจน์	ทุมเมืองปัก

	 ๒๗.	ผศ.	ดร.ธีระพงษ์	พวงมะลิ	 ๒๘.	ดร.เยาวพา	ตรีกมล

	 ๒๙.	ผศ.	ดร.ธนายุทธ	แก้วมารยา	 ๓๐.	ดร.อธิป	เพ็งพัด

	 ๓๑.	ดร.เกียรติพงษ์	บรรลุสันต์	 ๓๒.	ดร.ชาคริต	พงษ์กิติวณิชกุล

	 ๓๓.	ดร.ปัญจศีล	พยัคฆนิธิ	 ๓๔.	ดร.สุขุม	เรืองไชย

	 ๓๕.	ดร.ดริศ	สามารถ	 ๓๖.	ผศ.	ดร.นาท	เสาวดี

ล่วงหน้าอย่างแม่นย�า	 ปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความตื่นตัวในการศึกษาด้านดาราศาสตร์อย่างยิ่งใหญ ่

ทัว่ประเทศ	ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนได้หลัง่ไหลให้การสนบัสนนุการจดักจิกรรม	การประชาสมัพนัธ์	

การให้ความรูแ้ก่ประชาชนทีส่นใจอย่างกว้างขวาง	เป็นช่วงเวลาแห่งประวติัศาสตร์ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น

ที่ท�าให้ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงต่างชื่นชมยกย่องผลงานของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ขาว	 

เหมือนวงศ์	จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวฟิสิกส์และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา

	 	 ความโดดเด่นของภาควชิาฟิสกิส์ทางด้านการวจัิย	ภาควชิาฯ	มศีนูย์วจัิยนาโนเทคโนโลยบีรูณาการ	

ซึง่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานจากมหาวทิยาลัยขอนแก่น	ภายใต้การน�าของรองศาสตราจารย์	

ดร.วิทยา	 อมรกิจบ�ารุง	 ท�าให้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นซ่ึงตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นจ�านวนมาก

และมีการสร้างนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์ใหม่	 ๆ	 ขึ้นมาเองจากการวิจัย	 จนเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร ่

ในประเทศไทย	 คือ	 เครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง	 นอกจากนี้	 มียังมีศิษย์เก่าของภาควิชาฟิสิกส์ท่ีได้รับรางวัล 

ที่น่าภาคภูมิใจหลายท่าน	 อาทิเช่น	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชูกิจ	 ลิมปิจ�านงค์	 ได้รับรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	เป็นต้น
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นักวิจัยอาวุโส	มข.

	 ๑.	 รศ.	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง			 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๒-๓๐	กันยายน	๒๕๖๓)

สายผู้สอน:	เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย

	 ๑.	 รศ.วิชิต	กฤษณะภูติ		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒.		 ผศ.ทวีศักดิ์	แก้วซิม		 (ถึงแก่กรรม)

	 ๓.		 รศ.เฉลิม	คิดชัย		 (ถึงแก่กรรม)	 ๔.		 ผศ.	ดร.ขาว	เหมือนวงศ์

	 ๕.		 ผศ.ปรีชา	ณ	นคร	 	 ๖.		 ผศ.กมล	อนวัช		 (ถึงแก่กรรม)

	 ๗.	 ผศ.เมืองชัย	แสวงแก้ว	 	 ๘.		 อาจารย์ชัยภูมิ	ส�าเนียง

	 ๙.		 ผศ.พิพัฒน์	โชคสุวัฒนสกุล	 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๐.		ผศ.โกวิท	ณ	นคร

	 ๑๑.	ผศ.พหล	จิตติยศรา	 	 ๑๒.	 รศ.ศรีธน	วรศักดิ์โยธิน

	 ๑๓.	ผศ.วันชัย	สุ่มเล็ก	 	 ๑๔.	 ผศ.สมพร	เฉลิมสุข

	 ๑๕.	ผศ.	ดร.สุพล	บริพันธุ์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๖.		ผศ.บ�ารุง	สมสวัสดิ์

	 ๑๗.	ผศ.	ดร.จันทร์เพ็ญ	โทมัส	 	 ๑๘.	 อาจารย์เอียน	โทมัส

	 ๑๙.	ผศ.บุญส่ง	วัฒนกิจ	 	 ๒๐.	 ผศ.ณรงค์	พิศขุมทอง	 (ถึงแก่กรรม)

	 ๒๑.	ผศ.วิวัฒน์	นิติวรนันท์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒๒.	ผศ.ปัณณวัฒน์	ศักดิ์ทัศนา

	 ๒๓.	ผศ.	ดร.พัฒนา	ภู่วนิชย์	 	 ๒๔.		ผศ.ยุทธนา	จิตตะกวี

	 ๒๕.	ผศ.	ดร.รงค์	รุจกรกานต์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒๖.		ผศ.สยาม	ชูถิ่น

	 ๒๗.	รศ.อรุณีย์	แสงอริยวนิชย์	 	 ๒๘.	 อาจารย์กฤษณะ	ยาที

	 ๒๙.	รศ.	ดร.ศิริณีย์	ทองสวัสดิ์วงศ์	 	 ๓๐.		รศ.นพปฎล	สุทธิศิริ	

	 ๓๑.	รศ.	ดร.ชัยวัฒน์	คุประตกุล	 	 ๓๒.		รศ.	ดร.กิตต์	วิสุทธิวิเศษ

	 ๓๓.	ศ.	ดร.สันติ	แม้นศิริ	 	 ๓๔.		ผศ.	ดร.สุภาสินี		ซีท	

	 ๓๕.	ผศ.	ดร.นิพนธ์	กสิพร้อง	 	 ๓๖.		รศ.	ดร.อภิวัฒน์	ชมภูสอ	

	 ๓๗.	ผศ.	ดร.พิมสิรี	สุวรรณะ	 	 ๓๘.	 รศ.	ดร.สมัคร์	พิมานแพง

	 ๓๙.	ดร.กิติยานี	อาษานอก	 	 ๔๐.		ดร.ทีปานิส	ชาชิโย

	 ๔๑.	ผศ.	ดร.ปนัสดา	อวิคุณประเสริฐ	 ๔๒.	 รศ.	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง

สายสนับสนุน:	ปัจจุบัน

	 ๑.		 นายอภิชาติ	ขอดค�า	 	 ๗.	 นายบรรยงค์	สุวรรณี

	 ๒.		 นายกวินสิทธิ์	นาคนวลวินัย	 	 ๘.		 นายเอกลักษณ์	ครุธแก้วสกุณี

	 ๓.		 นายพรชัย	สิวไทยสง	 	 ๙.		 นางสาวรมิดา	จอกส�านัก

	 ๔.		 นางรัศมีวรรณ	บุญจวง	 	 ๑๐.	นายมงคลกลิ่นศรีสุข

	 ๕.		 นายรณยุทธ	ศรีสุข	 	 ๑๑.	นางสาวอ้อมใจ	เขาทอง

	 ๖.		 นายอนัน	พิลาวุฒิ
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นักวิจัยอาวุโส	มข.

	 ๑.	 รศ.	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง			 (๑	ตุลาคม	๒๕๖๒-๓๐	กันยายน	๒๕๖๓)

สายผู้สอน:	เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย

	 ๑.	 รศ.วิชิต	กฤษณะภูติ		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒.		 ผศ.ทวีศักดิ์	แก้วซิม		 (ถึงแก่กรรม)

	 ๓.		 รศ.เฉลิม	คิดชัย		 (ถึงแก่กรรม)	 ๔.		 ผศ.	ดร.ขาว	เหมือนวงศ์

	 ๕.		 ผศ.ปรีชา	ณ	นคร	 	 ๖.		 ผศ.กมล	อนวัช		 (ถึงแก่กรรม)

	 ๗.	 ผศ.เมืองชัย	แสวงแก้ว	 	 ๘.		 อาจารย์ชัยภูมิ	ส�าเนียง

	 ๙.		 ผศ.พิพัฒน์	โชคสุวัฒนสกุล	 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๐.		ผศ.โกวิท	ณ	นคร

	 ๑๑.	ผศ.พหล	จิตติยศรา	 	 ๑๒.	 รศ.ศรีธน	วรศักดิ์โยธิน

	 ๑๓.	ผศ.วันชัย	สุ่มเล็ก	 	 ๑๔.	 ผศ.สมพร	เฉลิมสุข

	 ๑๕.	ผศ.	ดร.สุพล	บริพันธุ์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๖.		ผศ.บ�ารุง	สมสวัสดิ์

	 ๑๗.	ผศ.	ดร.จันทร์เพ็ญ	โทมัส	 	 ๑๘.	 อาจารย์เอียน	โทมัส

	 ๑๙.	ผศ.บุญส่ง	วัฒนกิจ	 	 ๒๐.	 ผศ.ณรงค์	พิศขุมทอง	 (ถึงแก่กรรม)

	 ๒๑.	ผศ.วิวัฒน์	นิติวรนันท์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒๒.	ผศ.ปัณณวัฒน์	ศักดิ์ทัศนา

	 ๒๓.	ผศ.	ดร.พัฒนา	ภู่วนิชย์	 	 ๒๔.		ผศ.ยุทธนา	จิตตะกวี

	 ๒๕.	ผศ.	ดร.รงค์	รุจกรกานต์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒๖.		ผศ.สยาม	ชูถิ่น

	 ๒๗.	รศ.อรุณีย์	แสงอริยวนิชย์	 	 ๒๘.	 อาจารย์กฤษณะ	ยาที

	 ๒๙.	รศ.	ดร.ศิริณีย์	ทองสวัสดิ์วงศ์	 	 ๓๐.		รศ.นพปฎล	สุทธิศิริ	

	 ๓๑.	รศ.	ดร.ชัยวัฒน์	คุประตกุล	 	 ๓๒.		รศ.	ดร.กิตต์	วิสุทธิวิเศษ

	 ๓๓.	ศ.	ดร.สันติ	แม้นศิริ	 	 ๓๔.		ผศ.	ดร.สุภาสินี		ซีท	

	 ๓๕.	ผศ.	ดร.นิพนธ์	กสิพร้อง	 	 ๓๖.		รศ.	ดร.อภิวัฒน์	ชมภูสอ	

	 ๓๗.	ผศ.	ดร.พิมสิรี	สุวรรณะ	 	 ๓๘.	 รศ.	ดร.สมัคร์	พิมานแพง

	 ๓๙.	ดร.กิติยานี	อาษานอก	 	 ๔๐.		ดร.ทีปานิส	ชาชิโย

	 ๔๑.	ผศ.	ดร.ปนัสดา	อวิคุณประเสริฐ	 ๔๒.	 รศ.	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง

สายสนับสนุน:	ปัจจุบัน

	 ๑.		 นายอภิชาติ	ขอดค�า	 	 ๗.	 นายบรรยงค์	สุวรรณี

	 ๒.		 นายกวินสิทธิ์	นาคนวลวินัย	 	 ๘.		 นายเอกลักษณ์	ครุธแก้วสกุณี

	 ๓.		 นายพรชัย	สิวไทยสง	 	 ๙.		 นางสาวรมิดา	จอกส�านัก

	 ๔.		 นางรัศมีวรรณ	บุญจวง	 	 ๑๐.	นายมงคลกลิ่นศรีสุข

	 ๕.		 นายรณยุทธ	ศรีสุข	 	 ๑๑.	นางสาวอ้อมใจ	เขาทอง

	 ๖.		 นายอนัน	พิลาวุฒิ
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สายสนับสนุน:	เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย

	 ๑.	 นายบุญส่ง	สุขสมรส		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๔.	นายสุทธิ	กองสอน		 (ถึงแก่กรรม)

	 ๒.		 นางล�ายอง	สุขสมรส		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๕.	นางประดา	อรรคแสง

	 ๓.		 นายเจริญ	สุวรรณศร		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๖.	นายสมร	อรรคแสง

	 ๔.		 นายศิริ	บุญจวง		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๗.	นางสุกัญญา	บุญญรัตน์

	 ๕.		 นายสวัสดิ์	ขันทอง		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๘.	นายสมาน	สุดศรี

	 ๖.		 นายค�าศรีนวล	แสนอาจ		 (ถึงแก่กรรม)	 ๑๙.	นางทองพูล	สุดศรี

	 ๗.	 นายปัญญา	จุลลัษเฐียร	 	 ๒๐.	นางมาลา	ชนะชัย

	 ๘.		 นายทองดี	ห่อยไธสง	 	 ๒๑.	นายวิไล	ชนะวงษ์

	 ๙.		 นายทองมี	กองชนะ	 	 ๒๒.	นางเลียบ	โสดาสร้อย

	 ๑๐.	นายทองไส	ตุมพิทักษ์		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒๓.	นายณรงค์	หงษ์แก้ว

	 ๑๑.	นายประเทือง	ผลบุญ	 	 ๒๔.	นางสาวจิณวิภา	ลุนบ้านผือ

	 ๑๒.	นายวิชิต	ทองมี		 (ถึงแก่กรรม)	 ๒๕.	นางสาวพัชนี	สมพงษ์	

	 ๑๓.	นายศุภฤกษ์	รอนยุทธ	 	 ๒๖.	นายบุริมพักตร์	ศักดิ์โกมลศรี

รายนามหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

	 ๑.		 ศ.	ดร.พิมล	กลกิจ	 (๒๕๐๗-๒๕๑๓)	 ๑๑.	ผศ.บ�ารุง	สมสวัสดิ์	 (๒๕๓๖-๒๕๓๙)

	 ๒.	 รศ.	ดร.ชัยวัฒน์	คุประตกุล	(๒๕๑๔-๒๕๑๘)	 ๑๒.	รศ.เฉลิม	คิดชัย	 (๒๕๔๐-๒๕๔๑)

	 ๓.		 ผศ.	ดร.ขาว	เหมือนวงศ์	 (๒๕๑๙-๒๕๒๐)	 ๑๓.		ผศ.	ดร.รงค์	รุจกรกานต์	 (๒๕๔๒-๒๕๔๔)

	 ๔.		 รศ.	ดร.ชัยวัฒน์	คุประตกุล	(๒๕๒๑-๒๕๒๔)	 ๑๔.		ผศ.สยาม	ชูถิ่น	 (๒๕๔๔-๒๕๔๘)

	 ๕.	 ผศ.ปรีชา	ณ	นคร			 (๒๕๒๕-๒๕๒๙)	 ๑๕.		ผศ.	ดร.พัฒนา	ภู่วณิชย์	 (๒๕๔๘-๒๕๕๒)

	 ๖.	 ผศ.บุญส่ง	วัฒนกิจ	 (๒๕๒๙)	 ๑๖.	ผศ.ปัณณวัฒน์	ศักดิ์ทัศนา	 (๒๕๕๒-๒๕๕๓)

	 ๗.		 รศ.วิชิต	กฤษณะภูติ	 (๒๕๒๙-๒๕๓๑)	 ๑๗.		ผศ.	ดร.ธนูสิทธิ์	บุรินทร์ประโคน	 (๒๕๕๓)

	 ๘.		 ผศ.ทวีศักดิ์	แก้วซิม	 (๒๕๓๑-๒๕๓๓)	 ๑๘.		รศ.	ดร.วิทยา	อมรกิจบ�ารุง		 (๒๕๕๓-๒๕๕๗)

	 ๙.		 ผศ.วันชัย	สุ่มเล็ก	 (๒๕๓๓-๒๕๓๕)			 ๑๙.		รศ.	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง			 (๒๕๕๗-๒๕๖๑)

	 ๑๐.	ผศ.ยุทธนา	จิตตะกวี	 (๒๕๓๕-๒๕๓๖)	 ๒๐.	รศ.	ดร.วิวัธน์	ยังดี	 (๒๕๖๑-ปัจจบุนั)
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หลักสูตร
นิติวิทยาศาสตร์

  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่โดยการน�าของ ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชัย สุม่เลก็ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์อภิศักดิ์ พัฒนจักร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้ด�าเนินการให้มีการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและส�านักงาน

วิทยาการต�ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานของทัง้สองหน่วยงานให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยมุ่งเน้นให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทัง้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการสนับสนุน

และประสานงานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงมีการก�าหนดข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันใน ๒ 

ด้าน ดังนี้

  ๑. ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมอย่าง

เป็นรูปธรรม การรว่มมอืในการใช้หอ้งปฏบิตักิารและเครื่องมอืวทิยาศาสตรร์วมถงึการพฒันามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  ๒.  ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยส�านักงานวิทยาการต�ารวจให้การสนับสนุนในด้านวิทยากรหรือ

อาจารย์พิเศษรวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ

และการศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเนื่องในระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว่าแก่บุคลากรของส�านักวิทยาการต�ารวจ รวมทั้งการพัฒนาและการใช้ระบบข้อมูล

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์

	 	 โดยการลงนามความร่วมมอื	ระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๔๕–๒๕๔๙)	เกดิขึน้เมือ่วนัที	่๒๙	พฤษภาคม	๒๕๔๕		

ณ	ห้องพิมลกลกิจ	อาคาร	SC.07	คณะวิทยาศาสตร์	ลงนามโดย	ศาสตราจารย์	ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ	พล.ต.ท.บุญฤทธิ์	 รัตนะพร	 ผู้บัญชาการส�านักงานวิทยาการต�ารวจ	 

ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐		ศาสตราจารย์	ดร.ละออศรี	เสนาะเมอืง	คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	

ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	และ	ศาสตราจารย์	ดร.ปิยะดา	ธีระกุลพิศุทธิ์	รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และส�านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต�ารวจ	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐–๒๕๕๔)	 เมื่อวันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๕๐ 

ณ	ห้องประชุมสารสิน	อาคารแก่นกัลปพฤกษ์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ลงนามโดย	ศาสตราจารย์	ดร.สุมนต์	 

สกลไชย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ	 พล.ต.ท.อัมพร	 จารุจินดา	 ผู ้บัญชาการส�านักงาน

นิติวิทยาศาสตร์ต�ารวจ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		๑.		ศาสตราจารย์	ดร.ละออศรี	เสนาะเมือง	คณบดี 

คณะวทิยาศาสตร์		๒.		ศาสตราจารย์	ดร.ปิยะดา	ธรีะกลุพศิทุธิ	์	๓.		รองศาสตราจารย์	ดร.เอกพรรณ	สวสัดิซ์ติงั 

๔.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ไชยวัฒน์		รักสกุลพิวัฒน์		๕.	รองศาสตราจารย์	ดร.สินีนาฏ	ศิริ		ได้จัดท�าหลักสูตร

ความเป็นมาของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จนได้รับอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิต

และพัฒนานักนิติวิทยาศาสตร์	ก�าหนดการเปิดสอน		เปิดด�าเนินการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา	๒๕๕๐	 เป็นต้นไป	 และเปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษรุ่นแรกในปีการศึกษา	๒๕๕๑	จ�านวน	 

๔	คน	โดยขณะนั้น	รองศาสตราจารย์	ดร.เอกพรรณ		สวัสดิ์ซิตัง	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

หลกัสตูร	ขณะนัน้คณะวทิยาศาสตร์ได้ก�าหนดให้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิานติวิทิยาศาสตร์

เป็นหลักสูตรกลางหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์โดยเป็นหลักสูตรที่สังกัดส�านักงานคณบดี	 และ

อาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นอาจารย์ที่สังกัดส�านักงานคณบดี	ในส่วนของอาจารย์สังกัด

หลักสูตรมีข้อมูลดังนี้	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	รองศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา	ลมไธสง	เป็นอาจารย์ท่านแรกที่มาสังกัด

หลกัสูตร	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	อาจารย์	ดร.วรรณา	ศริแิสงตระกลู	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.รชัดาภรณ์	 

เบญจวฒันานนท์	ได้รบัเข้ามาบรรจ	ุและต่อมา	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.นศิาชล	แจ้งพรมมา	ได้เข้ามาบรรจใุน 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ปัจจบัุนหลกัสตูรมตี�าแหน่งนกัเรยีนทนุกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจ�านวน	๑	ราย 

คือ	 ดร.ลภัสรา	 แต้ไมตรี	 ซึ่งอยู่ระหว่างการลาศึกษาหลังปริญญาเอก	ณ	Department	 of	 Chemistry,	

University	of	Oxford	เป็นเวลา	๑	ปี	ตั้งแต่วันที่	๔	มีนาคม	๒๕๖๒	ถึง	๔	มีนาคม	๒๕๖๓

	 	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๓		หลักสูตรได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วนของรายวิชาบังคับ

ที่จากเดิมมีการแยกรายวิชาบังคับทางกายภาพและชีวภาพออกจากกัน	 ในการปรับปรุงคร้ังนี้ได้ท�าการ

รวมรายวิชาในส่วนวิชาบังคับทางกายภาพและชีวภาพรวมกันเพื่อเป็นรายวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 

ต่อมาในปีการศกึษา	๒๕๕๕	หลกัสตูรมกีารปรบัปรงุเพือ่ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ	ิ(TQF)	และ 

ในหลักสูตรปรับปรุงนี้หลักสูตรได้เริ่มรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ	(จ�านวน	๕	คน)	และนักศึกษาโครงการพิเศษ	

(จ�านวน	๙	คน)	เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั	ในปีการศกึษา	๒๕๖๐	ทีผ่่านมาหลกัสตูรได้ด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูร

อกีครัง้ซึง่เป็นการปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที	่สกอ.	ก�าหนด	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	คณะวทิยาศาสตร์

ได้มีการปรับโครงสร้างของคณะเพื่อให้สอดคล้องการออกระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยตาม 

โครงสร้างใหม่ได้ตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ	ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร	วท.ม.	(นิติวิทยาศาสตร์)	

วท.ม.	 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	และ	ปร.ด.	 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	 โดยแต่งตั้งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการและมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท้ังสาม

หลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรเช่นเดิม

  ข้อมูลประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

	 	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๑)

	 	 ๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สินีนาฎ	ศิริ	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๒-๒๕๕๓)

	 	 ๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา	ลมไธสง	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๓-๒๕๕๔)

	 	 ๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัชดาภรณ์	เบญจวัฒนานนท์		 (ปีการศึกษา	๒๕๕๔-๒๕๕๗)

	 	 ๕.	 อาจารย์	ดร.วรรณา	ศิริแสงตระกูล	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ถึง	ปัจจุบัน)
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จนได้รับอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิต

และพัฒนานักนิติวิทยาศาสตร์	ก�าหนดการเปิดสอน		เปิดด�าเนินการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา	๒๕๕๐	 เป็นต้นไป	 และเปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษรุ่นแรกในปีการศึกษา	๒๕๕๑	จ�านวน	 

๔	คน	โดยขณะนั้น	รองศาสตราจารย์	ดร.เอกพรรณ		สวัสดิ์ซิตัง	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

หลกัสตูร	ขณะนัน้คณะวทิยาศาสตร์ได้ก�าหนดให้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิานติวิทิยาศาสตร์

เป็นหลักสูตรกลางหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์โดยเป็นหลักสูตรที่สังกัดส�านักงานคณบดี	 และ

อาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นอาจารย์ที่สังกัดส�านักงานคณบดี	ในส่วนของอาจารย์สังกัด

หลักสูตรมีข้อมูลดังนี้	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	รองศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา	ลมไธสง	เป็นอาจารย์ท่านแรกที่มาสังกัด

หลกัสตูร	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	อาจารย์	ดร.วรรณา	ศริแิสงตระกลู	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.รชัดาภรณ์	 

เบญจวฒันานนท์	ได้รบัเข้ามาบรรจ	ุและต่อมา	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.นศิาชล	แจ้งพรมมา	ได้เข้ามาบรรจใุน 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ปัจจบุนัหลกัสตูรมตี�าแหน่งนกัเรยีนทนุกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจ�านวน	๑	ราย 

คือ	 ดร.ลภัสรา	 แต้ไมตรี	 ซึ่งอยู่ระหว่างการลาศึกษาหลังปริญญาเอก	ณ	Department	 of	 Chemistry,	

University	of	Oxford	เป็นเวลา	๑	ปี	ตั้งแต่วันที่	๔	มีนาคม	๒๕๖๒	ถึง	๔	มีนาคม	๒๕๖๓

	 	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๓		หลักสูตรได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วนของรายวิชาบังคับ

ที่จากเดิมมีการแยกรายวิชาบังคับทางกายภาพและชีวภาพออกจากกัน	 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้ท�าการ

รวมรายวิชาในส่วนวิชาบังคับทางกายภาพและชีวภาพรวมกันเพื่อเป็นรายวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 

ต่อมาในปีการศกึษา	๒๕๕๕	หลกัสตูรมกีารปรบัปรงุเพือ่ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ	ิ(TQF)	และ 

ในหลักสูตรปรับปรุงนี้หลักสูตรได้เริ่มรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ	(จ�านวน	๕	คน)	และนักศึกษาโครงการพิเศษ	

(จ�านวน	๙	คน)	เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั	ในปีการศกึษา	๒๕๖๐	ทีผ่่านมาหลกัสตูรได้ด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูร

อีกครัง้ซึง่เป็นการปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที	่สกอ.	ก�าหนด	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	คณะวทิยาศาสตร์

ได้มีการปรับโครงสร้างของคณะเพื่อให้สอดคล้องการออกระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยตาม 

โครงสร้างใหม่ได้ตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ	ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร	วท.ม.	(นิติวิทยาศาสตร์)	

วท.ม.	 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	และ	ปร.ด.	 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	 โดยแต่งตั้งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการและมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งสาม

หลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรเช่นเดิม

  ข้อมูลประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

	 	 ๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เอกพรรณ	สวัสดิ์ซิตัง	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๑)

	 	 ๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สินีนาฎ	ศิริ	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๒-๒๕๕๓)

	 	 ๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา	ลมไธสง	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๓-๒๕๕๔)

	 	 ๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รัชดาภรณ์	เบญจวัฒนานนท์		 (ปีการศึกษา	๒๕๕๔-๒๕๕๗)

	 	 ๕.	 อาจารย์	ดร.วรรณา	ศิริแสงตระกูล	 	 (ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ถึง	ปัจจุบัน)
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	 	 ข้อมูลกิจกรรมโครงการที่ส�าคัญของหลักสูตรที่ด�าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน		

  ๑.	 บรรยายพิเศษหวัข้อ “การประยกุต์ใช้หลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร์	เพือ่ประกอบการสบืสวน

สอบสวน”		โดย	พ.ต.ท.พฤฒ	พาสว่าง	รอง	สวป.สภ.เมืองขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๗

  ๒.		โครงการอบรมภาษาอังกฤษและพัฒนาบุคลิกภาพในการน�าเสนองาน	 โดยวิทยากรจาก

สถาบนัภาษามหาวทิยาลยัขอนแก่น	และวทิยาลยันานาชาต	ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ในระหว่างวนัที	่๒๕-๒๖	

กรกฎาคม	๒๕๕๘

  ๓.		บรรยายพิเศษ	“พยานหลักฐานจากการตรวจพิสูจน์เอกสาร	วัตถุ	 ร่องรอย	และเงินตรา”	 

โดย	พล.ต.ต.เสรีย์	จันทรประทิน	(ผู้บังคับการ	สพฐ	๓	จ.นครราชสีมา)	ในวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๘

 	 ๔.	 บรรยายพิเศษหัวข้อ “อาวุธปืน	 เครื่องกระสุน	 และคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน” 

โดย	พล.ต.ท.อัมพร	จารุจินดา	(อตีด	ผบช.	สพฐ.	ตร.)	ในวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๘

  ๕.		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Tool	 mark	 identification	 and	 forensic	 

pplication”	 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง	 ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ 

ในระหว่างวันที่	๒๒-๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๙

  ๖.	 โครงการความร่วมมือนิติวิทยาศาสตร์	 ๓	 สถาบัน	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านการศึกษาดูงานของคณาจารย์	 และการอบรมพัฒนาความรู้

เฉพาะทางแก่นักศึกษาในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์	๓	สถาบัน	อันได้แก่	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขานิติวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขานิติวิทยาศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 

สาขานิติวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พร้อมทั้งจัดการบรรยายพิเศษจาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	ดร.สุธิดา	สุวรรณรังสี	 นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ	ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการ 

ทางนิติวิทยาศาสตร์	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กระทรวงยุติธรรม	ในวันที่	๒-๓	กันยายน	๒๕๕๙

  ๗.	 บรรยายพิเศษหัวข้อ “IT	 Crime	 ประเด็นทางกฎหมายและกรณีศึกษา”	 โดย	 ดร.สมนึก	 

พ่วงพรพิทักษ์	 อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ผู ้เชี่ยวชาญพิเศษคดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ในวันที่	 ๒๗	 

ตุลาคม	๒๕๖๑
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
M.Sc. / Ph.D. in Biological Science (International Program)

	 	 การเป ็นสถาบันการศึกษาที่ ได ้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป ็นหนึ่งในวิ สัยทัศน  ์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะวิทยาศาสตร์	 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้การน�าของ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เกียรติ	 แสงอรุณ	 อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 ได้เล็งเห็นว่าการจัดให้มี

หลักสูตรนานาชาติ	 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�าให้คณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาต่างชาติมาเข้าศึกษามากขึ้น 

สร้างเครอืข่าย	และท�าให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในระดับนานาชาติ	จึงมดี�าริให้มกีารยกร่างหลักสูตรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ	และดษุฎีบัณฑิต	สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	เนือ่งจากสาขาวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์ชวีภาพ

ทั้ง	 ๔	 สาขา	 คือ	 ชีววิทยา	 ชีวเคมี	 จุลชีววิทยา	 และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 มีความเข้มแข็งทั้งทาง 

ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	 โดยมีศาสตราจารย์	 ดร.นิสันต์	 สัตยาศัย	 เป็นประธานคณะกรรมการ 

ร่างหลกัสตูร	ซึง่หลกัสตูรใหม่ทัง้สองได้ผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	 

และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	 ๒๕๕๖	 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก	 ๑	 คนจากประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ	(ท�าวจิยัในสาขาวชิาชวีเคม	ีโดยมรีองศาสตราจารย์	ดร.ธนเศรษฐ์		เสนาวงศ์ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)	 และปริญญาโท	 ๑	 คนจากประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(ท�าวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยา	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุรศักดิ์	 ศิริพรอดุลศิลป์	 เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์)	 จนกระท่ังถึงปัจจุบันได้มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว	 ๕	 คน	 เป็นระดับปริญญาเอก 

๑	คน	(ชีวเคมี)	ปริญญาโท	๔	คน	(จุลชีววิทยา)	ซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด	ปัจจุบันในปีการศึกษา	๒๕๖๒	

มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก	๖	คน	(คนไทย	๒	คน	ต่างชาติ	๔	คนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)	และปริญญาโท	๒	คน	(คนไทย	๑	คน	

และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ๑	 คน)	 นักศึกษาต่างชาติทุกคนจากภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์	 นักศึกษาต่างชาติทุกคน

สามารถจบการศกึษาได้ภายในระยะเวลาทีห่ลักสูตรก�าหนด	มผีลงานวจัิยตีพิมพ์ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัย	 บัณฑิตประสบความส�าเร็จ	 ได้งานท�าที่ดีในประเทศของตน	 และมีผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก

251มหาวิทยาลัยขอนแก่น



	 	 ในด้านการจัดการศึกษา	 เน่ืองจากเป็นหลักสูตรบูรณาการ	 จึงมีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรประกอบ

ด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา	รวมทั้งสาขานิติวิทยาศาสตร์	และมีตัวแทน

แต่ละสาขาวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 มีทั้งแบบที่ท�า

วิทยานิพนธ์อย่างเดียว	 และแบบท่ีมีการเรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์	 ส�าหรับหลักสูตรที่มีการเรียน

รายวิชาน้ันหลักสูตรจัดให้มีรายวิชากลางซึ่งเป็นวิชาบังคับ	 คือ	 วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 

ซึง่มคีณาจารย์จากทัง้ทกุ	สาขาวชิาร่วมสอน	เพือ่ปพูืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ชวีภาพในภาพรวมให้แก่นกัศกึษา

ทีเ่ริม่เข้าศกึษา	ส่วนรายวชิาเลอืกให้นกัศกึษาเลือกเรียนภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์	

ในช่วงแรกของการเปิดหลกัสตูรมเีฉพาะนกัศกึษาต่างชาตทิีไ่ด้รบัทนุเข้ามาเรยีน	ปัจจบุนัเริม่มนีกัศกึษาไทย

สนใจเข้ามาเรียนมากขึ้น	คาดว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรมากขึ้น	ในด้านความพึงพอใจ

ของผูเ้รยีน	พบว่านกัศกึษาต่างชาตมิคีวามพงึพอใจในด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร	ความเอาใจใส่ของ

อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์	ความพร้อมและความทนัสมยัของวสัดคุรภุณัฑ์ส�าหรบังานวจิยั	มคีวามประทบั

ใจในการสนับสนุนทุก	ๆ	ด้านที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	และคณะวิทยาศาสตร์	รวมทั้งมิตรภาพอันดีที่ยิ่งได้

รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา	คณาจารย์	สาขาวิชา	และเพื่อนร่วมงาน	นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบไป	ได้กลับไป

แนะน�ารุน่น้องในสถาบันการศกึษาเดมิ	ให้มาเข้าเรยีนในหลกัสตูร	และรวมทัง้สมคัรมาเข้ารบัการฝึกงานระยะ

สั้นที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วย	นับเป็นการริเริ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
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	 	 ในด้านการจัดการศึกษา	 เนื่องจากเป็นหลักสูตรบูรณาการ	 จึงมีอาจารย์ประจ�าหลักสูตรประกอบ

ด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา	รวมทั้งสาขานิติวิทยาศาสตร์	และมีตัวแทน

แต่ละสาขาวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 มีท้ังแบบที่ท�า

วิทยานิพนธ์อย่างเดียว	 และแบบที่มีการเรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์	 ส�าหรับหลักสูตรท่ีมีการเรียน

รายวิชานั้นหลักสูตรจัดให้มีรายวิชากลางซึ่งเป็นวิชาบังคับ	 คือ	 วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 

ซึง่มคีณาจารย์จากทัง้ทกุ	สาขาวชิาร่วมสอน	เพือ่ปพูืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ชวีภาพในภาพรวมให้แก่นกัศกึษา

ทีเ่ร่ิมเข้าศกึษา	ส่วนรายวชิาเลือกให้นกัศกึษาเลือกเรียนภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	

ในช่วงแรกของการเปิดหลกัสตูรมเีฉพาะนกัศกึษาต่างชาตทิีไ่ด้รบัทนุเข้ามาเรยีน	ปัจจบัุนเริม่มนีกัศึกษาไทย

สนใจเข้ามาเรียนมากขึ้น	คาดว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรมากขึ้น	ในด้านความพึงพอใจ

ของผู้เรียน	พบว่านกัศกึษาต่างชาติมคีวามพึงพอใจในด้านการเรียนการสอนของหลกัสตูร	ความเอาใจใส่ของ

อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	ความพร้อมและความทนัสมยัของวสัดคุรภัุณฑ์ส�าหรบังานวิจยั	มคีวามประทบั

ใจในการสนับสนุนทุก	ๆ	ด้านที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	และคณะวิทยาศาสตร์	รวมทั้งมิตรภาพอันดีที่ยิ่งได้

รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา	คณาจารย์	สาขาวิชา	และเพื่อนร่วมงาน	นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบไป	ได้กลับไป

แนะน�ารุน่น้องในสถาบนัการศกึษาเดมิ	ให้มาเข้าเรยีนในหลกัสตูร	และรวมทัง้สมคัรมาเข้ารบัการฝึกงานระยะ

สั้นที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วย	นับเป็นการริเริ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
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ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CENTER OF GEOINFORMATICS FOR THE DEVELOPMENT 

OF NORTEAST THAILAND

๑. ประวัติความเป็นมา 

	 	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ก่อตั้งขึ้น	

เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๕๔๕	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชรัตน์	 มงคลสวัสดิ์	 เป็นผู้ริเริ่ม	 ซึ่งฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้เลง็เหน็บทบาทและความส�าคญัด้านการวจิยั	จงึได้ประกาศจดัตัง้ให้เป็นศนูย์วจิยัเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี

ด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม	

พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	และเผยแพร่

องค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรระดับท้องถิ่น	 โดยมีแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินการเพื่อให้

ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา	และพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืกบัสถาบนั

ต่าง	ๆ 	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	อกีหนึง่บทบาทของศนูย์ภมูสิารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนือคือการเป็นศนูย์ภมูภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่ได้บนัทกึ

ความมือระหว่างส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	และ	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	และมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 บุคลากร

ผู้อ�ำนวยกำร

	 รศ.	ดร.ชรัตน์	มงคลสวัสดิ์		 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๕๐

	 ผศ.	ดร.รัศมี	สุวรรณวีระก�าธร		 ปี	พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๐

	 ผศ.	ดร.อุราวรรณ	จันทร์เกษ		 ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-ปัจจุบัน

นักวิจัย

	 ผศ.	ดร.พิพัธน์	เรืองแสง	 รศ.	ดร.ชัยพล	กีรติกสิกร	 อาจารย์	ดร.ณกร	วัฒนกิจ	

 อาจารย์	ดร.ศักดิ์พจน์	ทองเลี่ยมนาค	 อาจารย์ศรันย์	อภิชนตระกูล	 ดร.วาสนา	พุฒกลาง

ผู้ช่วยนักวิจัย

	 นายพงษ์เทพ	ค�าแดง	 นางสาวพัทยา	ค�าแดง

สถำนที่ติดต่อ	:	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ส�านกัเทคโนโลยดีจิทิลั	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	๑๒๓	ถ.มติรภาพ	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๒

โทรศัพท์	: ๐-๔๓๒๐-๒๗๔๒	 โทรสำร	:	๐-๔๓๒๐-๒๗๔๓	 Email	:	curawa@kku.ac.th
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ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CENTER OF GEOINFORMATICS FOR THE DEVELOPMENT 

OF NORTEAST THAILAND

๑. ประวัติความเป็นมา 

	 	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ก่อตั้งขึ้น	

เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๕๔๕	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชรัตน์	 มงคลสวัสดิ์	 เป็นผู้ริเริ่ม	 ซึ่งฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้เลง็เหน็บทบาทและความส�าคญัด้านการวจิยั	จงึได้ประกาศจดัตัง้ให้เป็นศนูย์วจิยัเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนเชิงพื้นที่

ด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม	

พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	และเผยแพร่

องค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรระดับท้องถิ่น	 โดยมีแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินการเพ่ือให้

ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา	และพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืกับสถาบนั

ต่าง	ๆ 	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	อกีหนึง่บทบาทของศนูย์ภมูสิารสนเทศเพือ่การพฒันาภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืคอืการเป็นศนูย์ภมูภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่ได้บนัทกึ

ความมอืระหว่างส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	และ	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	และมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 บุคลากร

ผู้อ�ำนวยกำร

	 รศ.	ดร.ชรัตน์	มงคลสวัสดิ์		 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๕๐

	 ผศ.	ดร.รัศมี	สุวรรณวีระก�าธร		 ปี	พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๐

	 ผศ.	ดร.อุราวรรณ	จันทร์เกษ		 ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-ปัจจุบัน

นักวิจัย

	 ผศ.	ดร.พิพัธน์	เรืองแสง	 รศ.	ดร.ชัยพล	กีรติกสิกร	 อาจารย์	ดร.ณกร	วัฒนกิจ	

 อาจารย์	ดร.ศักดิ์พจน์	ทองเลี่ยมนาค	 อาจารย์ศรันย์	อภิชนตระกูล	 ดร.วาสนา	พุฒกลาง

ผู้ช่วยนักวิจัย

	 นายพงษ์เทพ	ค�าแดง	 นางสาวพัทยา	ค�าแดง

สถำนที่ติดต่อ	:	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ส�านักเทคโนโลยีดิจิทลั	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	๑๒๓	ถ.มติรภาพ	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๒

โทรศัพท์	: ๐-๔๓๒๐-๒๗๔๒	 โทรสำร	:	๐-๔๓๒๐-๒๗๔๓	 Email	:	curawa@kku.ac.th
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๒. ภารกิจ 

  ด้านการวิจัยและพัฒนา	 : สนับสนุนการท�าวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ด้านการสนบัสนนุนกัศกึษา	:		สนบัสนนุนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร์	

ระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก	สาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (Remote	

Sensing	 and	 GIS)	 เพื่อท�าวิทยานิพนธ์	 โดยสนับสนุนด้าน	 Software	 Hardware	 ข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทยีม	ข้อมลูพืน้ฐานเชงิพืน้ที	่รวมไปจนถงึค่าวสัดใุช้สอย	เพือ่ผลกัดนัให้นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนวทิยานพินธ์	 

สามารถด�าเนินการท�าวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยังมีการร่วมท�าสหกิจกับภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์	และรับนักศึกษา	สหกิจศึกษาและฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศ	

จากสถาบันต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	 :	 ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ 

โดยจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	

  ด้านการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	 :	 ร่วมเป็นเครือข่ายของส�านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สทอภ.	 (GISTDA)	 โดยได้จัดตั้ง 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็น 

เครือข่ายร่วมอีก	๖	มหาวิทยาลัย	ได้แก่	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัย

นเรศวร	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มีภารกิจด้าน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 บริการวิชาการ	 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ 

ด้าน	Remote	Sensing	และ	GIS	ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	

  ด้านการพัฒนาบุคลากร	 : สนับสนุนบุคลากร	 นักวิชาการ	 นักวิจัย	 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและ 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

๓. ผลงาน 

 	 กำรวจิยั	:	ผลติงานวจิยัตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารและการประชมุวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

https://gecnet.kku.ac.th/

  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	

	 	 ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 และ	 สนับสนุนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตร ี

และบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	 ยกตัวอย่างเช่น	 งานประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ	Asian	Association	on	Remote	Sensing	(AARS)	งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

Asian	Conference	on	Remote	Sensing	 (ACRS)	และ	งานประชุมวิชาการระดับชาติ	Geoinfotech	

เป็นต้น
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    การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	: 

	 	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการท�าวิจัยให้กับหน่วยงานและนักศึกษา	 และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทั้งใน 

ระดับจังหวัดและระดับภาค	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ยกตัวอย่าง	 เช่น	 

ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	 ระบบฐานข้อมูลดินเค็ม	 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ,	 ระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,	 ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ 

อ่อนไหวต่อสิง่แวดล้อม	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื,	ระบบฐานข้อมลูความหลากหลายของระบบนเิวศเชงิพ้ืนที่	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,		ระบบฐานข้อมูลกษัยการของดิน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นต้น

  หนังสือและต�ารา	:	

	 	 หนังสือและต�าราที่บุคลากรในศูนย์ภูมิสารสนเทศฯ	 สรรสร้างร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	 เพื่อให ้

ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ศึกษา	 และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการท�าวิจัยของนักศึกษา 

ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 ยกตัวอย่างเช่น	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ศักยภาพเชิงพื้นที่ 

เพื่อการพัฒนา,	 ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์,	 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔-๖	และ	หนังสืออภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล	เป็นต้น
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    การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	: 

	 	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
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ระดับจังหวัดและระดับภาค	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ยกตัวอย่าง	 เช่น	 

ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	 ระบบฐานข้อมูลดินเค็ม	 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ,	 ระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,	 ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ 

อ่อนไหวต่อส่ิงแวดล้อม	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื,	ระบบฐานข้อมลูความหลากหลายของระบบนเิวศเชงิพืน้ที่	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,		ระบบฐานข้อมูลกษัยการของดิน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นต้น

  หนังสือและต�ารา	:	

	 	 หนังสือและต�าราที่บุคลากรในศูนย์ภูมิสารสนเทศฯ	 สรรสร้างร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	 เพื่อให้ 

ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ศึกษา	 และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการท�าวิจัยของนักศึกษา 

ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 ยกตัวอย่างเช่น	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ศักยภาพเชิงพื้นที่ 

เพื่อการพัฒนา,	 ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์,	 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔-๖	และ	หนังสืออภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล	เป็นต้น
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	 	 การบริการวิชาการแก่สังคม	:

	 	 ภารกิจหลักของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 คือการบริการ

วิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่สังคม	ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ	ยกตัวอย่าง	 เช่น	 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น”	รุ่นที่	๑	–	๑๑	โครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส�ารวจ	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 “เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร”	 โครงการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 การจัดประชุม

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 เรื่อง	 “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล	 ท้องถิ่น

ไทยพัฒนา”	 การจัดกิจกรรม	 GISTDA	Day	 “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส�าหรับเยาวชน”	 การจัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ	 การสนับสนุนการแข่งขันโครงงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ	 ระดับเยาวชน	 การจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ”	เป็นต้น

๔. ความโดดเด่น

	 	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นศูนย์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
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ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ์
Applied Taxonomic Research Center (ATRC)

ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยและความส�าคัญของงานด้านอนุกรมวิธาน 

	 	 ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์	 (Applied	

Taxonomic	 Research	 Center,	 ATRC)	 เป็น

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางแห่งหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อศึกษาและ

วิจัยสู ่ความเป็นเลิศทางด้านอนุกรมวิธานและ

ความหลากหลายชีวภาพของประเทศไทยและ

ภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง	 ได้รับการอนุมติให้จัดต้ังเป็น

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

เมื่อวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๔๕	โดยมี	ศาสตราจารย์	

ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง	 เป็นผู้อ�านวยการ	 และ	

ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 จันทรโณทัย	 เป็นรอง

ผู้อ�านวยการ	 ซึ่งท้ังสองท่านมีส่วนส�าคัญอย่างมาก

ที่ผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยเฉพาะด้านแห่งนี้ขึ้นมา	

การก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ	 ในช่วงแรกเป็นการต่อยอด

จากการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธานพื้นฐานของ

แพลงก์ตอนสัตว์น�้าจืดและพรรณไม้ในประเทศไทย	

ที่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง	 และ	

ศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	จันทรโณทัย	 ได้รับทุน

สนับสนุนจากท�าวิจัยจากโครงการพัฒนาองค์ความ

รู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย	หรอืทีรู่จ้กักนัในสมยันัน้คอืทนุ	BRT	

(Biodiversity	Research	and	Training	Program)	

ที่มี	ศาสตราจารย์	ดร.วิศุทธิ์	ใบไม้	ภาควิชาชีววิทยา	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นผู้ก่อตั้ง

โครงการ	 ภายหลังจากที่ทั้งสองท่านได้เผยแพร่ผล

งานวิจัยระดับนานาชาติออกมาหลายชิ้นภายใต้ทุน	 

BRT	 ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง 

ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงแห ่งหนึ่ งของโลก	

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นของอิน

โดจีน	 ท�าให้มีความหลากหลายของทรัพยากรพืช	

สัตว์	 และจุลินทรีย์นานาชนิด	 มีการประมาณการ

ว่าประเทศไทยมีพืชประมาณ	๒๐,๐๐๐	ชนิด	สัตว์	

๘๗,๕๐๐	ชนิด	แต่ปัจจุบันมีการค้นพบพืชและสัตว์

แล้วเพียง	๘,๐๐๐	และ	๑๘,๐๐๐	ชนิด	ตามล�าดับ	

การที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่มากถึงหนึ่ง

ในสามของประเทศ	 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร

สิ่งมีชีวิตนานาชนิด	 ประกอบกับมีกลุ ่มนักวิจัย 
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ที่เข้มแข็ง	 ที่มีปณิธานมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานวิจัย

ด้านอนุกรมวิธานประยุกต์	 จึงเอื้ออ�านวยต่อการ

จัดตั้งศูนย์วิจัยท่ีจะเป็นผู้น�าการศึกษาวิจัยทางด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 อันจะน�าไปสู่การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	

	 	 ทีมนักวิจัยผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยอนุกรมวิธาน

ประยุกต์ยังได้เล็งเห็นว่า	 งานวิจัยพื้นฐานด้าน

อนุกรมวิธานและความหลายชีวภาพมีความส�าคัญ

ต่อการศึกษาวิจัยของวิทยาศาสตร์แขนงต่าง	 ๆ	 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 เคมี	 เภสัชศาสตร์	 

รวมถึงด ้านการแพทย์และการเกษตร	 เพราะ

ทรัพยากรชีวภาพหลากหลายชนิด	 ทั้งพืช	 เห็ด

รา	 สาหร่าย	 มีศักยภาพที่จะถูกน�ามาใช้เป็นต้น

แบบในการสกัดหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่ส�าคัญ

เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

ได้	 แต่ว ่ายังขาดองค์ความรู ้ด ้านอนุกรมวิธาน 

พื้นฐาน	 องค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานและความ

หลากหลายชีวภาพยังเป็นประโยชน์ต่อการน�ามา

ใช้เป็นดัชนีชีวภาพเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมได	้

นอกจากน้ียังมีรายงานพบว่าแพลงก์ตอนสัตว์น�้า

จืดของไทยบางชนิดมีศักยภาพน�าไปใช้ประโยชน์

ด้านประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจได ้

ดงันัน้	ศาสตราจารย์	ดร.ละออศร	ีและ	ศาสตราจารย์	

ดร.ประนอม	 จึงได้ร่างแผนก่อตั้งศูนย์วิจัยอนุกรม

วิธานประยุกต์ข้ึนมา	 โดยได้มีคณาจารย์จากสาขา

วชิาชวีวทิยา	จลุชวีวทิยา	และเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์	

และสาขาวิชาโรคพืชวิทยา	 คณะเกษตรศาสตร์	 

ที่มีความสนใจร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยด้าน

อนุกรมวิธานประยุกต์เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านการแพทย์	 สิ่งแวดล้อม	 เกษตรศาสตร์	 รวมถึง

การต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	

มาร ่วมกันพัฒนาและก ่อตั้ งศูนย ์วิจัยอนุกรม

วิธานประยุกต์จนได้รับการจัดตั้งส�าเร็จในปี	 พ.ศ.	

๒๕๔๕	 นอกจาก	 ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศร	ี

และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 แล้ว	 คณาจารย์

สาขาวิชาชีววิทยาที่มีบทบาทส�าคัญในช่วงก่อตั้ง

ศูนย์วิจัยช่วงแรก	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ปิยะดา 

ธีระกุลพิศุทธิ์ 	 ศาสตราจารย ์ 	 ดร. สุมนทิพย ์ 

บุนนาค	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 หาญจวณิช	 

รองศาสตราจารย ์ 	 ดร.อ�าพา	 เหลืองภิรมย ์ 

รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	แสงประดับ	นอกจากนี้ 

ยังมีอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	

ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมเดช	 กนกเมธากุล	

และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ขวัญใจ	 กนกเมธากุล	 และ

สังกัดสาขาวิชาโรคพืชวิทยา	 คณะเกษตรศาสตร	์

คือ	ศาสตราจารย์	ดร.นิวัฒน์	 เสนาะเมือง	ที่มีส่วน 

ช่วยเหลือการก่อตั้งและท�าวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัย 

อนุกรมมวิธานประยุกต์	 โดยตลอดระยะเวลากว่า 

๑๘	ปี	ที่ก่อตั้งศูนย์วิจัย	คณาจารย์จากศูนย์วิจัยได้

ผลิตผลงานวิจัยจ�านวนมากกว่า	 ๓๐๐	 เรื่อง	 ผลิต

นักศึกษา	 ระดับบัณฑิตศึกษาออกไปรับใช้สังคม

เป็นจ�านวนมากนอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ	ยังจัดประชุม

สัมมนาวิชาการ	 ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

จ�านวนมากมาย	 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติศูนย์วิจัยฯ	ยังจัดอบรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ด้านอนุกรมวิธานพื้นฐานและ

ประยุกต์ให้กับนักวิชาการ	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 

ครู โ ร ง เ รี ยนตลอดจนประชาชนผู ้ สน ใจทั่ ว

ประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	โครงการอบรมทีส่�าคญั

และจัดต่อเนื่อง	 อาทิเช่น	 โครงการพฤกษศาสตร ์

ในโรงเรียน	 โครงการอบรมแพลงก์ตอนสัตว์และ

แมลงน�้า	โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงไรน�้านางฟ้า

สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ค้นพบโดย	 ศาสตราจารย	์

ดร.ละออศรี	เสนาะเมือง	และคณะ	เป็นต้น	ปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยฯ	 มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด	 ๘	 คน	

และมีนักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มากกว่า	 ๒๒	 คนการบริหารงานเน้นให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ	ดังต่อไปนี้
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

	 	 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอนุกรมวิธานประยุกต์	 เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและศูนย์ให้บริการเกี่ยวกับ

อนุกรมวิธานของพืชท้องถิ่น	 โดยเฉพาะพืชสมุนไพร	 วิจัยหาสารออกฤทธิ์ส�าคัญจากพืชสมุนไพร	 การวิจัย

ละอองเรณูที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้	 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์น�้าจืดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและวิเคราะห์จีโนมพืชเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

และปรับปรุงพันธุ์พืช	การพัฒนาดัชนีชีวภาพจากแพลงก์ตอนสัตว์	แมลงน�้า	และสาหร่าย	เพื่อใช้ในการบ่งชี้ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

	 	 ปัจจุบันศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์บริหารงานโดย	ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 จันทรโณทัย	 เป็นรองผู้อ�านวยการ	

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ท�างานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยมากกว่า	 ๑๕	 คน	 สามารถสืบค้นรายชื่อนักวิจัยใน 

ศูนย์วิจัยฯ	ได้ที่เว็บไซต์	http://atrc.sc.kku.ac.th/

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ

	 	 ตลอดระยะเวลา	๑๘	ปี	 นักวิจัยจากศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน	Scopus	หรือ	 ISI	ที่มีค่า	 Impact	Factor	หรือ 

ค่า	SNIP	ไม่น้อยกว่า	๓๐๐	เรื่อง	นอกจากนี้ยังมีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	ที่อยู่ในฐาน

ข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัของ	สกว./สกอ.	หรอื	TCI	กลุ่มท่ี	๑	และ	๒	ของประเทศ	ไม่น้อยกว่า	๑๙๑	เร่ือง	ปัจจุบนั

ศูนย์วิจัยฯ	 ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 

ยังเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติที่ส�าคัญ	๖	ครั้ง	

การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก

	 	 คณะนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์	 ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าความหลาก 

หลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช	 สัตว์	 เห็ดรา	 และสาหร่าย	 ท่ีพบในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า	 ๒๐	 ปี	 จนท�าให้ค้นพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก	 โดยเฉพาะ

แพลงก์ตอนสัตว์น�้าจืด	แมลงน�้า	ฟองน�้าน�้าจืด	และพืชดอกหายาก	ที่รวมกันอย่างน้อย	๑๐๐	ชนิด	นักวิจัย

ที่มีบทบาทส�าคัญในการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง	

ศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	จันทรโณทัย	และรองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	แสงประดับ	
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อนุกรมวิธานของพืชท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะพืชสมุนไพร	 วิจัยหาสารออกฤทธิ์ส�าคัญจากพืชสมุนไพร	 การวิจัย

ละอองเรณูที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้	 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์น�้าจืดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและวิเคราะห์จีโนมพืชเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

และปรับปรุงพันธุ์พืช	การพัฒนาดัชนีชีวภาพจากแพลงก์ตอนสัตว์	แมลงน�้า	และสาหร่าย	เพื่อใช้ในการบ่งชี้ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

	 	 ปัจจุบันศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์บริหารงานโดย	ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ประนอม	 จันทรโณทัย	 เป็นรองผู้อ�านวยการ	

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยท่ีท�างานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยมากกว่า	 ๑๕	 คน	 สามารถสืบค้นรายชื่อนักวิจัยใน 

ศูนย์วิจัยฯ	ได้ที่เว็บไซต์	http://atrc.sc.kku.ac.th/

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ

	 	 ตลอดระยะเวลา	๑๘	ปี	 นักวิจัยจากศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน	Scopus	หรือ	 ISI	ที่มีค่า	 Impact	Factor	หรือ 

ค่า	SNIP	ไม่น้อยกว่า	๓๐๐	เรื่อง	นอกจากนี้ยังมีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	ที่อยู่ในฐาน

ข้อมลูท่ีเป็นท่ียอมรับของ	สกว./สกอ.	หรือ	TCI	กลุ่มท่ี	๑	และ	๒	ของประเทศ	ไม่น้อยกว่า	๑๙๑	เรือ่ง	ปัจจบุนั

ศูนย์วิจัยฯ	 ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 

ยังเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติที่ส�าคัญ	๖	ครั้ง	

การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก

	 	 คณะนักวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์	 ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าความหลาก 

หลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตท้ังพืช	 สัตว์	 เห็ดรา	 และสาหร่าย	 ที่พบในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า	 ๒๐	 ปี	 จนท�าให้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก	 โดยเฉพาะ

แพลงก์ตอนสัตว์น�้าจืด	แมลงน�้า	ฟองน�้าน�้าจืด	และพืชดอกหายาก	ที่รวมกันอย่างน้อย	๑๐๐	ชนิด	นักวิจัย

ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ละออศรี	 เสนาะเมือง	

ศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	จันทรโณทัย	และรองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	แสงประดับ	
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ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยนักวิจัยประจ�าศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

ไรน�้านางฟ้าสยาม		Streptocephalus	siamensis	Sanoamuang	&	Saengphan,	2006
ไรน�้านางฟ้าสิรินธร		S.	sirindhornae	Sanoamuang,	Murugan,	Weekers	&	Dumont,	2000
ไรน�้านางฟ้าไทย		Branchinella	thailandesis	Sanoamuang,	Saengphan	&	Murugan,	2002
แมลงช้างกรามโตสยาม		Indosialis	siamensis	Piraonapicha,	Sangpradub,	Jaitrong	&	Liu,	2020
ฟองน�้าสยาม		Corvospongilla	siamensis	Manconi	&	Ruengsawang,	2012
มะขามป้อมดินหัวหมด		Phyllanthus	huamotensis Pornp.,	Chantar.	&	J.Parn.	
เครือศักดิ์สุวรรณ		Phanera	larseniana	Chantar.,	Mattapha	&	Wangwasit
พืชชนิด		Argostemma	lamxayanum	Lanors	&	Chantar.	(วงศ์เข็ม)
ดีปลีดิน		Piper	viridescens	Suwanph.	&	Chantar.
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ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ  
(Materials Chemistry Research Center)

  ศนูยว์จัิยเคมวีสัด ุ(Materials Chemistry Research Center, MCRC) สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นศูนย์วิจัยที่พัฒนา 

มาจากกลุม่วจิยัเคมวีสัด ุซ่ึงกอ่ตัง้เมื่อวนัที่ ๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วตัถปุระสงคข์องศนูยว์จิยัเคมวีสัดคุอื  

มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยท�าวิจัยเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางเคมีและการประยุกต์

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

	 	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุมุ่งมั่นเป็นศูนย์วิจัยชั้นน�าของประเทศไทย	 ในการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย 
ที่มีคุณภาพสูง	 และผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติทางด้านการวิจัย	 และพัฒนาสมบัติทางเคมีและ 
ทางกายภาพของวัสดุชนิดใหม่	 ด้วยกระบวนการทางเคมีและการประยุกต์ใช้	 เพื่อสนองตอบต่อเทคโนโลยี
ในอนาคตที่เป็นที่สนใจระดับสากล
	 	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	มีพันธกิจในการด�าเนินงานดังต่อไปนี้
	 	 ๑.	 ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีของวัสดุที่มีสมบัติหน้าที่ตีพิมพ์	 และเผยแพร่
บทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการและวารสารในระดับประเทศและนานาชาติ	
	 	 ๒.		ผลิตและพัฒนาทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก�าลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศชาติ	
	 	 ๓.		ผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 ให้เป็นนักวิจัยท่ีดีและมีคุณภาพได้ระดับ
มาตรฐานสากลเทียบเท่ากับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ	
	 	 ๔.		 เสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยในระดับนานาชาติ	และโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ

และแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

	 	 วัสดุ	 (Materials)	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในทุก	ๆ	ด้าน	ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้ความต้องการวัสดุที่มีประสิทธิภาพเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้งานใน 
ด้านต่าง	ๆ 	เช่น	อุตสาหกรรม	การแพทย์	และอื่น	ๆ 	เพิ่มมากขึ้น	การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่	ๆ 	เพื่อให้ได้สมบัติ
ตรงตามความต้องการจึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดการออกแบบ	สังเคราะห์	ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุต่าง	ๆ	เพื่อ
ให้ได้สมบัติตรงตามความต้องการของการน�าไปประยุกต์ใช้	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 ที่จัดตั้งขึ้นนี้เป็นกลุ่มวิจัย 
บรูณาการความรูท้างเคมหีลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนั	ได้แก่	เคมอีนนิทรย์ี	เคมเีชงิฟิสกิส์	เคมวีเิคราะห์	และเคมี
ประยุกต์	 เพื่อออกแบบ	สังเคราะห์และพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติหน้าที่พิเศษต่าง	ๆ	 ได้แก่	การดูดซับ	 
การแยกและการแลกเปลี่ยนไอออน	 สมบัติเชิงแสง	 การเร่งปฏิกิริยา	 สมบัติแม่เหล็ก	 สมบัติไดอิเล็กทริก	
สมบัติแมกนิโทอิเล็กทริก	สมบัติทางชีวภาพ	สมบัติเชิงกล	และการค�านวณเคมีเชิงคอมพิวเตอร์	โดยศึกษา
ครอบคลุมวัสดุในกลุ่มต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 วัสดุเชิงโมเลกุล	 วัสดุอนินทรีย์ดัดแปร	 พอลิเมอร์	 และวัสดุไฮบริด	 
รวมถึงวัสดุสีเขียวที่มีความยั่งยืน	ซึ่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และถือเป็นการด�าเนินการวิจัยในระดับ

ต้นน�้าของเทคโนโลยีในระดับสากล	และเป็นจุดเชื่อมหรือรอยต่อระหว่างการศึกษาทางเคมีและวัสดุศาสตร์	

262 ๕๕ ปี คณะวทิยาศาสตร์



ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ  
(Materials Chemistry Research Center)

  ศนูยว์จิยัเคมวีสัด ุ(Materials Chemistry Research Center, MCRC) สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นศูนย์วิจัยที่พัฒนา 

มาจากกลุม่วจิยัเคมวีสัด ุซ่ึงกอ่ตัง้เมื่อวนัที่ ๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วตัถปุระสงคข์องศนูยว์จัิยเคมวีสัดคืุอ  

มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยท�าวิจัยเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางเคมีและการประยุกต์

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

	 	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุมุ่งมั่นเป็นศูนย์วิจัยชั้นน�าของประเทศไทย	 ในการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย 
ที่มีคุณภาพสูง	 และผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติทางด้านการวิจัย	 และพัฒนาสมบัติทางเคมีและ 
ทางกายภาพของวัสดุชนิดใหม่	 ด้วยกระบวนการทางเคมีและการประยุกต์ใช้	 เพื่อสนองตอบต่อเทคโนโลยี
ในอนาคตที่เป็นที่สนใจระดับสากล
	 	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	มีพันธกิจในการด�าเนินงานดังต่อไปนี้
	 	 ๑.	 ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีของวัสดุที่มีสมบัติหน้าที่ตีพิมพ์	 และเผยแพร่
บทความทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการและวารสารในระดับประเทศและนานาชาติ	
	 	 ๒.		ผลิตและพัฒนาทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก�าลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศชาติ	
	 	 ๓.		ผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 ให้เป็นนักวิจัยที่ดีและมีคุณภาพได้ระดับ
มาตรฐานสากลเทียบเท่ากับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ	
	 	 ๔.		 เสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยในระดับนานาชาติ	และโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ

และแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

	 	 วัสดุ	 (Materials)	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในทุก	ๆ	ด้าน	ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้ความต้องการวัสดุที่มีประสิทธิภาพเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้งานใน 
ด้านต่าง	ๆ 	เช่น	อุตสาหกรรม	การแพทย์	และอื่น	ๆ 	เพิ่มมากขึ้น	การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่	ๆ 	เพื่อให้ได้สมบัติ
ตรงตามความต้องการจึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดการออกแบบ	สังเคราะห์	ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุต่าง	ๆ	เพื่อ
ให้ได้สมบัติตรงตามความต้องการของการน�าไปประยุกต์ใช้	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 ท่ีจัดตั้งข้ึนน้ีเป็นกลุ่มวิจัย 
บูรณาการความรูท้างเคมหีลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนั	ได้แก่	เคมอีนนิทรย์ี	เคมเีชงิฟิสกิส์	เคมวีเิคราะห์	และเคมี
ประยุกต์	 เพื่อออกแบบ	สังเคราะห์และพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติหน้าที่พิเศษต่าง	ๆ	 ได้แก่	การดูดซับ	 
การแยกและการแลกเปลี่ยนไอออน	 สมบัติเชิงแสง	 การเร่งปฏิกิริยา	 สมบัติแม่เหล็ก	 สมบัติไดอิเล็กทริก	
สมบัติแมกนิโทอิเล็กทริก	สมบัติทางชีวภาพ	สมบัติเชิงกล	และการค�านวณเคมีเชิงคอมพิวเตอร์	โดยศึกษา
ครอบคลุมวัสดุในกลุ่มต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 วัสดุเชิงโมเลกุล	 วัสดุอนินทรีย์ดัดแปร	 พอลิเมอร์	 และวัสดุไฮบริด	 
รวมถึงวัสดุสีเขียวที่มีความยั่งยืน	ซึ่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และถือเป็นการด�าเนินการวิจัยในระดับ

ต้นน�้าของเทคโนโลยีในระดับสากล	และเป็นจุดเชื่อมหรือรอยต่อระหว่างการศึกษาทางเคมีและวัสดุศาสตร์	
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โครงสร้างการบริหารศูนย์วิจัย

คณาจารย์ในศูนย์วิจัย  

งานวิจัยของศูนย์วิจัย

	 	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 ได้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 จนถึง	

ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 มีผลงานตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล	 

Scopus	อย่างต่อเนื่อง	จ�านวน	๒๗๕	บทความ	(ดังแผนภาพ)

	 ศ.ดร.สุจิตรา	ยังมี	 รศ.ดร.รจนา	บุระค�า
														 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย	 รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

										ศ.ดร.ศุภลักษณ์		ศรีจารนัย				รศ.ดร.สิทธิพงษ์		อ�านวยพานิชย์				ผศ.ดร.คัชรินทร์		ศิริวงศ์															ดร.สิระ		สานสุข				
																				กรรมการ																													กรรมการ																										กรรมการ																											กรรมการ

	 ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์		บุญมาก	 ผศ.ดร.นนทิภา		สุพรรณไชยมาตย์
		 กรรมการและเลขานุการ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การสนับสนุนการวิจัย

	 	 ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี	 (PERCH	 –	 CIC)	 และสาขา 

วิชาเคมี	ให้การสนับสนุนการวิจัย	ดังนี้

   		นักศึกษาปริญญาโท	สนับสนุนทุน	๒	ปี	

   		นักศึกษาปริญญาเอก	สนับสนุน	๓	ปี		

   		นักศึกษาปริญญาโทควบเอก	สนับสนุน	๔	ปี

   		ทุนผู้ช่วยวิจัย	(หลังปริญญาตรี	หลังปริญญาโท	และหลังปริญญาเอก)	

จ�า
นว

นผ
ลง

าน
ตีพ

ิมพ
์	(บ

ทค
วา

ม)

ปีงบประมาณที่ตีพิมพ์	(พ.ศ)
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ความร่วมมือกับต่างประเทศของคณาจารย์ในศูนย์วิจัย

	 	 นักวิจัยมีความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติในหลายประเทศ	เช่น	Australia,	Spain,	Korea,	USA,	

Taiwan,	Belgium,	France,		New	Zealand,	และ	Germany	เป็นต้น	

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลภายในมหาวิทยาลัย 

ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	และนักวิจัยในศูนย์ฯ	ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในระดับคณะ	และระดับมหาวิทยาลัย	ดังนี้

ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	รับรางวัลเชิดชูเกียรติการ

บริหารงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๖๑

ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	 รับรางวัลเชิดชูเกียรติการ

บริหารงานวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๕๙

กิจกรรมของศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ	

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงสร้างจากเทคนิค
การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ส�าหรับผลึกเดี่ยว	 (Workshop	 on 
Structure	 Analysis	 by	 SC-XRD)	 ร่วมกับบริษัทบรูเกอร์	 
ไบโอสปิน	เอจี	ประเทศไทย	วันที่	๑๐–๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๘	

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงสร้างจากเทคนิค
การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ส�าหรับผลึกเดี่ยว	 (Workshop	 on 
Structure	 Analysis	 by	 SC-XRD)	 ร่วมกับบริษัทบรูเกอร์	 
ไบโอสปิน	เอจี	ประเทศไทย	วันที่	๑๐–๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๘
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ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์
เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศปพ.)

(Protein and Proteomics Research Center for Commercial 
and Industrial Purposes (ProCCI))

ประวัติและความเป็นมา 

  ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เริ่มต้นโดยการรวมกลุ่มของ

คณาจารย์ในภาควิชาชีวเคมี และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมาย

ร่วมกันเพื่อท�างานวิจัยพ้ืนฐานท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยก่อตั้งข้ึนในนาม “กลุ่มวิจัยโปรตีนและ 

โปรติโอมิกส์ (Protein and Proteomics Research Group หรือ PPRG)”เมื่อปี ๒๕๕๒ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์จาก

การวิจยัหลกัคอื มผีลงานตพีมิพง์านวจัิยในระดบันานาชาต ิตอ่มาเพื่อการพฒันาองคก์ร เพิ่มศกัยภาพของ

งานวจิยัในอนาคตของกลุ่มวจัิยโปรตนีและโปรติโอมกิส ์เพื่อพฒันาการวจิยัใหมุ้ง่ไปสูร่ะดบัสงู ซ่ึงการที่องคก์ร

จะพฒันาไปไดน้ัน้ จ�าเป็นตอ้งมอีงคค์วามรูข้องงานวจิยัในระดบักวา้ง ครอบคลมุและสามารถตอบโจทยว์จิยั

ได้ในหลาย ๆ ด้าน จึงได้มีการร่วมงานกันอย่างบูรณาการระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์และ 

ภาคเอกชน ที่เช่ียวชาญด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้การน�างานวิจัยสู่ชุมชน และมีเป้าหมาย 

จะเข้าสู่ภาคการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย อันจะผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่าง

ยั่งยนืและคุม้คา่ในอนาคต ดงันัน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการน�าของ ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง คลา้ยหนองสรวง 

จึงได้รวมตัวกันจัดตัง้ “ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์ เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศปพ.) Protein 

and Proteomics Research Center for Commercial and Industrial Purposes (ProCCI)”
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ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์
เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศปพ.)

(Protein and Proteomics Research Center for Commercial 
and Industrial Purposes (ProCCI))

ประวัติและความเป็นมา 

  ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เริ่มต้นโดยการรวมกลุ่มของ

คณาจารย์ในภาควิชาชีวเคมี และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมาย

ร่วมกันเพื่อท�างานวิจัยพื้นฐานที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยก่อตั้งขึ้นในนาม “กลุ่มวิจัยโปรตีนและ 

โปรติโอมิกส์ (Protein and Proteomics Research Group หรือ PPRG)”เมื่อปี ๒๕๕๒ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์จาก

การวจิยัหลกัคอื มผีลงานตพีมิพง์านวจิยัในระดบันานาชาต ิตอ่มาเพื่อการพฒันาองคก์ร เพิ่มศกัยภาพของ

งานวจิยัในอนาคตของกลุม่วจิยัโปรตนีและโปรตโิอมกิส ์เพื่อพฒันาการวจัิยใหมุ้ง่ไปสู่ระดบัสูง ซ่ึงการที่องคก์ร

จะพฒันาไปไดน้ัน้ จ�าเป็นตอ้งมอีงคค์วามรูข้องงานวจิยัในระดบักวา้ง ครอบคลมุและสามารถตอบโจทยว์จิยั

ได้ในหลาย ๆ ด้าน จึงได้มีการร่วมงานกันอย่างบูรณาการระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์และ 

ภาคเอกชน ที่เช่ียวชาญด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้การน�างานวิจัยสู่ชุมชน และมีเป้าหมาย 

จะเข้าสู่ภาคการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย อันจะผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่าง

ยั่งยนืและคุ้มค่าในอนาคต ดงันัน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการน�าของ ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง คลา้ยหนองสรวง 

จึงได้รวมตัวกันจัดตัง้ “ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์ เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ศปพ.) Protein 

and Proteomics Research Center for Commercial and Industrial Purposes (ProCCI)”
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 วิสัยทัศน์

	 	 “ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ	 ด้านโปรตีน

และโปรติโอมิกส์	 ประยุกต์สู ่ เชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม	แห่งภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”

 พันธกิจ

	 ๑)		 วจิยัพืน้ฐานและประยกุต์โดยเน้นการสร้าง

องค์ความรู้โปรตีนและเอนไซม์	 ด้วยเทคนิคขั้นสูง

ทางแมสสเปคโตรเมตรี	 เอกซ์เรย์คริสตัลโลกราฟ	ี

ชีววิทยาโมเลกุล	และแบบจ�าลองเชิงไดนามิกส์ของ

โมเลกุล	การปรบัแต่งทางพนัธกุรรมของโปรตนีและ

เอนไซม์ที่ค้นพบ

	 ๒)	 น� าผลการ วิจั ย ไปสู ่ การประยุกต ์ ใช ้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 ร่วมกับ

ผูป้ระกอบการภาคเอกชน	โดยเฉพาะทางการแพทย์	

เกษตรและอุตสาหกรรม

	 ๓)		 ผลกัดนัให้เกดิการใช้ประโยชน์จากงานวจัิย

ด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ร่วมกับผู ้ประกอบการ	 ให้คนส่วนมากสามารถ 

เข้าถึงได้	(Inclusive	Innovation)

	 ๔)	 น�าผลงานวิจัยและข้อค้นพบใหม่ของ

ศูนย์วิจัย	ไปสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

	 ๕)	 พัฒนานักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการท�าวิจัยให้

เข้มแข็งและสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ

	 ๖)	 พัฒนาข ้อ เสนอเชิ งนโยบาย	 สู ่ การ

เปลีย่นแปลงและพฒันาการใช้ประโยชน์ด้านโปรตนี

และเอนไซม์	 ให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนและ

เอนไซม์จากแหล่งผลติในประเทศ	ลดการน�าเข้าและ

พึ่งพาจากต่างประเทศ
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 เป้าหมาย

	 ๑)		 ระบุชนิดของโปรตีนและเอนไซม์	 ซ่ึงเป็น

สารออกฤทธิส์�าคญัในตวัอย่างทรพัยากรทางชวีภาพ

ที่มีในประเทศให้ได้มากขึ้นอีก	ด้วยเทคนิคด้านโปร

ติโอมิกส์

	 ๒)	 ศึกษาสมบัติในเชิงลึกของโปรตีนและ

เอนไซม์	 ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ส�าคัญในตัวอย่าง

ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีในประเทศ

	 ๓)		 ผลิตโปรตีนแต่ละชนิดได้ในปริมาณมาก	

โดยการน�าเข้าและเหนี่ยวน�าให้มีการแสดงออก

ปริมาณมากทั้งในแบคทีเรีย	หรือระบบยูคาริโอต

	 ๔)		 ผลักดันงานวิจัยด้านโปรตีนและเอนไซม	์

โดยเฉพาะโปรตีนที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์

	 ๕)	 สร้างเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัย

ในประเทศไทยให้สามารถพึ่งตนเองและสามารถ

ท�าการวิจัยแข่งขันกับนักวิจัยระดับนานาชาติได้

	 ๖)		 สร้างนกัวจิยัใหม่ทีม่คีวามเขม็แขง็ด้านการ

วิจัยด้านโปรตีนและโปรติโอมิกส์	 มีผลงานวิจัยใน

ระดบัทีส่ามารถแข่งขนักบันกัวจิยัระดบันานาชาตไิด้

	 ๗)		 สร้างบุคลากร	 นักวิจัยและนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกจ�านวน	๓๐	คน	นกัศกึษาในระดับ

ปริญญาโท	 จ�านวน	 ๕๐	 คน	 และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีอีก	จ�านวน	๑๐๐	คน	ในระยะเวลา	๕	ป ี

ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางนี้และเป็น

ก�าลังคนที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต	

	 ๘)		 ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น อุ ต ส า หก ร ร ม แ ล ะ

กระบวนการต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศในอนาคต	 รวมทั้งสร้างเสริมและพัฒนา

เทคโนโลยีการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

ประเทศไทยให้สามารถพ่ึงตนเองและสามารถ

ท�าการวิจัยแข่งขันกับนักวิจัยระดับนานาชาติได้

	 ๙)		 ผลักดันงานวิจัยด้านโปรตีนและเอนไซม	์ 

ให้ขึ้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

 ภาคเอกชนผู้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัย

	 	 บริษัท	ศรีราชา	โมด้าฟาร์ม	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ศรีวิโรจน์ฟาร์ม	จ�ากัด

	 	 บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ฟาร์มเทพารักษ์	จ�ากัด

	 	 บริษัท	มิตรผลวิจัย	จ�ากัด

	 	 บริษัท	สยามฟอเรสทรี	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ฟินิคซ	พลัพ	แอนด์	เพเพอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
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 เป้าหมาย

	 ๑)		 ระบุชนิดของโปรตีนและเอนไซม์	 ซ่ึงเป็น

สารออกฤทธิส์�าคญัในตัวอย่างทรัพยากรทางชวีภาพ

ที่มีในประเทศให้ได้มากขึ้นอีก	ด้วยเทคนิคด้านโปร

ติโอมิกส์

	 ๒)	 ศึกษาสมบัติในเชิงลึกของโปรตีนและ

เอนไซม์	 ซ่ึงเป็นสารออกฤทธิ์ส�าคัญในตัวอย่าง

ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีในประเทศ

	 ๓)		 ผลิตโปรตีนแต่ละชนิดได้ในปริมาณมาก	

โดยการน�าเข้าและเหนี่ยวน�าให้มีการแสดงออก

ปริมาณมากทั้งในแบคทีเรีย	หรือระบบยูคาริโอต

	 ๔)		 ผลักดันงานวิจัยด้านโปรตีนและเอนไซม	์

โดยเฉพาะโปรตีนที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์

	 ๕)	 สร้างเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัย

ในประเทศไทยให้สามารถพึ่งตนเองและสามารถ

ท�าการวิจัยแข่งขันกับนักวิจัยระดับนานาชาติได้

	 ๖)		 สร้างนกัวจิยัใหม่ทีม่คีวามเขม็แขง็ด้านการ

วิจัยด้านโปรตีนและโปรติโอมิกส์	 มีผลงานวิจัยใน

ระดบัทีส่ามารถแข่งขนักบันกัวจิยัระดบันานาชาตไิด้

	 ๗)		 สร้างบุคลากร	 นักวิจัยและนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกจ�านวน	๓๐	คน	นกัศกึษาในระดบั

ปริญญาโท	 จ�านวน	 ๕๐	 คน	 และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีอีก	จ�านวน	๑๐๐	คน	ในระยะเวลา	๕	ป ี

ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางนี้และเป็น

ก�าลังคนที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต	

	 ๘)		 ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น อุ ต ส า หก ร ร ม แ ล ะ

กระบวนการต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศในอนาคต	 รวมท้ังสร้างเสริมและพัฒนา

เทคโนโลยีการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

ประเทศไทยให้สามารถพึ่งตนเองและสามารถ

ท�าการวิจัยแข่งขันกับนักวิจัยระดับนานาชาติได้

	 ๙)		 ผลักดันงานวิจัยด้านโปรตีนและเอนไซม	์ 

ให้ขึ้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

 ภาคเอกชนผู้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัย

	 	 บริษัท	ศรีราชา	โมด้าฟาร์ม	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ศรีวิโรจน์ฟาร์ม	จ�ากัด

	 	 บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ฟาร์มเทพารักษ์	จ�ากัด

	 	 บริษัท	มิตรผลวิจัย	จ�ากัด

	 	 บริษัท	สยามฟอเรสทรี	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ฟินิคซ	พลัพ	แอนด์	เพเพอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
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 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

	 ๑.		 สิทธิบัตร	 เรื่อง	 “วิธีการสกัดแยกไลโซไซม์ด้วยความร้อนและกรดแอสคอบิค”	 ยื่นขอจด 

เมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๔๘	เลขที่ค�าขอ	๐๕๐๑๐๐๒๓๔๐

	 ๒.	 อนสุทิธบิตัร	เรือ่ง	“ฮโีมโกลบนิจระเข้อดัเมด็และกรรมวธิกีารผลติผลติภณัฑ์ดงักล่าว”	ยืน่ขอจด 

เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เลขที่ค�าขอ	๑๑๐๓๐๐๐๔๙๙

	 ๓.	 อนุสิทธิบัตร	 เรื่อง	 “ชุดตรวจสอบหาปริมาณของไอออนโลหะหนักแบบกึ่งเชิงปริมาณใน 

ภาคสนาม”	เลขที่	ค�าขอ	๑๐๐๓๐๐๑๓๕๒

 ผลงานวิจัยที่โดดเด่น

	 	 อาหารเสริมจากเลือดจระเข ้	 บรรจุ

แคปซูล	ตรา	โมด้าพลาส	(MODAPLAS®)

	 	 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์	 ท�าลาย

จุลินทรีย์จากเลือดจระเข้และส่วนประกอบ”	 เป็น 

ผลงานวิจัยของ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สมปอง 

คล้ายหนองสรวง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ร่วมกับ	

บรษัิท	ศรรีาชาโมด้า	จ�ากดั	เป็นผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการ

ยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ	

และได้จดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ทั้งได้รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็น

เลิศจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 

การส่ือสารและคมนาคม	 วุฒิสภา	 ปี	 ๒๕๕๕	 และ 

ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของผลงานการ

คิดค้นของประเทศไทยไปแสดงและน�าเสนอใน

เวทีระดับโลกในหลายงานด้วย	 นับเป็นผลงานที่

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
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  กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Research Unit) ได้รับการจัดตั ้ง

ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค ์

ในการสร้างบุคลากรและผลงานวิจัยด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับสากล วัตถุดิบในการท�าวิจัย 

ไดแ้กพ่ชื สมุนไพร รวมทัง้ราและจุลินทรยีโ์ดยเฉพาะที่พบในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอือสีาน เดมิ

งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเฉพาะทางด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการวิจัย

เป็นการวจิยัแบบบูรณาการเพื่อใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลทางเคมขีองสารองคป์ระกอบ

ของผลติภณัฑ์ธรรมชาตใินดา้นตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งไดม้ากขึน้ โดยไดร้ว่มมอืกบันกัวจิยัจากสหสาขาที่เกี่ยวขอ้ง

กับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลัก

 วิสัยทัศน์

		 	 “เป็นหนึง่ในผูน้�าทางด้านการวจิยัเคมจีาก

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับสากล”	

 พันธกิจ

	 	 สร้างนักวิจัยระดับต่าง	 ๆ	 ด้านเคมีจาก

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องผ่าน

ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง	 สร้างกลุ่มวิจัยแบบบรูณาการ

ระหว่างสหสาขาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ผลิต

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่ดีและ

มีคุณภาพ	และผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล

 ความส�าคัญของการจัดตัง้กลุ่มวิจัย

	 	 ป ัญหาหนึ่ งของสาธารณสุข ไทยคือ 

การเผชิญกับโรคเขตร้อนได้แก่ไข้มาลาเรีย	 และ 

โรคร้ายแรงอื่น	ๆ	เช่น	วัณโรค	และ	มะเร็ง	ซึ่งโรค 

เหล่านี้ได้คร่าชีวิตผู้คนเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมียาท่ีใช้รักษาโรคเหล่านี้อยู ่	 

แต่ก็มีข้อจ�ากัดในการใช้มากน้อยแตกต่างกันไป	

เช่น	 ในกรณีของเชื้อมาลาเรีย	 และวัณโรค	 พบว่า

มีรายงานการด้ือยา	 และ/หรือพบว่ามีอาการไม่พึง

ประสงค์ของผลข้างเคียงจากการใช้ยาอยู่เสมอ	 ๆ	 

นอกจากนี้ยังพบโรคที่เกิดขึ้นในผู ้สูงอายุ	 เช่น	 

เบาหวานและอลัไซเมอร์	ทีเ่พ่ิมขึน้ในสังคมผู้สูงอายุ	

ดังนั้นการค้นคว้าเพ่ือหาตัวยาใหม่	 ๆ	 ส�าหรับการ

บ�าบดัโรคต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	จึงเป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญั

และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง		

	 	 ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีความ

หลากหลายทางชีวภาพมาก	 มีส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและ

สตัว์	รวมถงึ		จลุนิทรย์ีหลากหลายชนดิ	จงึเป็นความ

โชคดีท่ีประเทศของเรามีแหล่งทรัพยากรส�าคัญ 

ในการหาตวัยาใหม่	ๆ 	ปัจจบุนัจ�านวนนกัวจิยัด้านเคม ี

จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทยมีจ�านวน

เพิ่มขึ้น	 โดยดูจากจ�านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ที่เพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ตามจ�านวนนักวิจัย

ในด้านนี้ยังมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อื่นที่มีทรัพยากรธรรมชาติพอ	 ๆ	 กับประเทศไทย	 

จุดอ่อนที่ต้องให้ความส�าคัญประการหนึ่งของการ

กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products Research Unit
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วิจัยในประเทศไทยคือขาดการวิจัยแบบบูรณาการ	

ท�าให้ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างสาขา		

ดังน้ันการจัดตั้งกลุ ่มวิจัยเฉพาะทาง	 นอกจาก 

จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานการวิจัย

แล้ว	 ยังเป็นการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ	 

โดยการท�างานร่วมกันของนักวิจัยจากสหสาขา

ภายในมหาวิทยาลัยด้วย

	 	 องค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจัยทางเคมีจะ

เป็นฐานความรู้หรือจุดเริ่มในการต่อยอดงานวิจัย

ไปยังสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดประโยชน์

ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความร่วมมือกับนักวิจัย

หรือหน่วยงานท่ีสามารถทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

ที่มีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยในระยะแรก

เป็นความร่วมมือกับภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์	

ได้แก่	 ภาควิชาชีววิทยา	 ภาควิชาจุลชีววิทยาและ 

ภาควิชาชีวเคมี	 ในระยะต่อมาได้ขยายความร่วม

มือกับคณะอื่น	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้แก่	 

คณะเกษตรศาสตร ์ 	 (ภาควิชาโรคพืช)	 คณะ

เภสัชศาสตร์	 และคณะแพทยศาสตร์	 (ภาควิชา

เภสัชวิทยา)	 โดยหวังว ่าจะเกิดการวิจัยแบบ 

บูรณาการระหว ่างสหสาขา	 ในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 นกัวจัิยอาวโุสท่ีมผีลงานและประสบการณ์

ในการวจิยัจะท�าหน้าทีเ่ป็นนกัวจิยัพีเ่ลีย้งแก่นกัวจิยั

รุ่นใหม่	โดยให้ความช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา	เพือ่

ให้นกัวจัิยใหม่เหล่านีส้ามารถท�างานวจัิยด้วยตนเอง

ได้ในอนาคต	เมือ่กลุ่มวจัิยเข้มเข็ง	กจ็ะสามารถสร้าง

ผลงานทางวชิาการ	และผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	เพือ่

เป็นก�าลังส�าคัญของประชาคมวิจัยของชาติต่อไป

 หลักการและเหตุผลในการจัดตัง้
 กลุ่มวิจัย

	 	 เพื่อให้กลุ่มวิจัยสามารถไปสู่วัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้ได้	จึงมีหลักการการด�าเนินงานดังนี้

	 ๑.	 สร ้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยรุ ่นใหม่ 

โดยมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

	 ๒.		 สร้างกลุ่มนักวิจัย	 ที่มีการท�างานร่วมกัน

แบบบูรณาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ๓.	 วิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	 ที่มี

ศักยภาพทางการแพทย์และ/หรือทางการเกษตร	

เพื่อให้	นักวิจัยในสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องน�าไปวิจัย

และพัฒนาต่อยอดได้

	 ๔.	 ผลิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและ 

ดุษฎีบัณฑิต	ให้เป็นนักวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ

	 ๕.	 ผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล

 โครงสร้างการบริหารกลุ่มวิจัย

๑.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เป็นที่ปรึกษา

๒.		ศ.	ดร.สมเดช	กนกเมธากุล	 เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย	

๓.		ศ.	ดร.ขวัญใจ	กนกเมธากุล	 เป็นรองหัวหน้ากลุ่มวิจัย

๔.	 รศ.	ดร.ฉวี	เย็นใจ		 เป็นรองหัวหน้ากลุ่มวิจัย

๕.		ผศ.	ดร.ชนกพร	เผ่าศิริ		 เป็นกรรมการ

๖.		ผศ.	ดร.พนาวัลย์	หมู่โสภณ		 เป็นกรรมการ

๗.		ผศ.	ดร.มงคล	นนทกิตติเจริญ	 เป็นกรรมการและเลขานุการ
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 คณาจารย์ในกลุ่มวิจัย

	 ๑.	 ศ.	ดร.สมเดช	กนกเมธากุล		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๒.	 ศ.	ดร.ขวัญใจ	กนกเมธากุล	 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๓.	 รศ.	ดร.วิวัฒน์	หาญวจนวงศ์		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๔.	 รศ.	ดร.จริยา	หาญวจนวงศ์		 (สาขาจุลชีววิทยา	คณะแพทยศาสตร์)

	 ๕.	 รศ.	ดร.ฉวี	เย็นใจ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๖.	 รศ.	ดร.โสภณ	บุญลือ		 (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

	 ๗.	 รศ.	ดร.ธีรศักดิ์	สมดี		 (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

	 ๘.	 รศ.	ดร.ยาณี	ตรองวาณิชย์		 (สาขาวิชาชีวเคมี)	

	 ๙.	 รศ.	ดร.ธณเศรษฐ์	เสนาวงศ์		 (สาขาวิชาชีวเคมี)

	 ๑๐.	ผศ.	ดร.ชนกพร	เผ่าศิริ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๑.	ผศ.	ดร.พนาวัลย์	หมู่โสภณ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๒.	ผศ.	ดร.ศิริรัตน์	แมคคลอสกี		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๓.	ผศ.	ดร.มงคล	นนทกิตติเจริญ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๔.	ผศ.	ดร.รัศมี	เหล็กพรม		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๕.	Dr.	Florian	Schevenels		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๖.	ดร.แพรวพรรณ	กาศรุณ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๗.	นายกิติศักดิ์	ภูผาสิทธิ์		 (สาขาเคมี)
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 คณาจารย์ในกลุ่มวิจัย

	 ๑.	 ศ.	ดร.สมเดช	กนกเมธากุล		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๒.	 ศ.	ดร.ขวัญใจ	กนกเมธากุล	 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๓.	 รศ.	ดร.วิวัฒน์	หาญวจนวงศ์		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๔.	 รศ.	ดร.จริยา	หาญวจนวงศ์		 (สาขาจุลชีววิทยา	คณะแพทยศาสตร์)

	 ๕.	 รศ.	ดร.ฉวี	เย็นใจ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๖.	 รศ.	ดร.โสภณ	บุญลือ		 (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

	 ๗.	 รศ.	ดร.ธีรศักดิ์	สมดี		 (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

	 ๘.	 รศ.	ดร.ยาณี	ตรองวาณิชย์		 (สาขาวิชาชีวเคมี)	

	 ๙.	 รศ.	ดร.ธณเศรษฐ์	เสนาวงศ์		 (สาขาวิชาชีวเคมี)

	 ๑๐.	ผศ.	ดร.ชนกพร	เผ่าศิริ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๑.	ผศ.	ดร.พนาวัลย์	หมู่โสภณ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๒.	ผศ.	ดร.ศิริรัตน์	แมคคลอสกี		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๓.	ผศ.	ดร.มงคล	นนทกิตติเจริญ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๔.	ผศ.	ดร.รัศมี	เหล็กพรม		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๕.	Dr.	Florian	Schevenels		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๖.	ดร.แพรวพรรณ	กาศรุณ		 (สาขาเคมีอินทรีย์)

	 ๑๗.	นายกิติศักดิ์	ภูผาสิทธิ์		 (สาขาเคมี)
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 กิจกรรมและโครงการวิจัยที่จะด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประประสงค์ 

	 	 ๑.	 รวบรวมนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 และสาขา 

ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ๒.		 สร้างบรรยากาศของการวจัิยโดยการจัดประชมุกลุ่มเพ่ือถ่ายทอดความรู้	เสนอความก้าวหน้า

ของงานวิจัย	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่ม		

	 	 ๓.	 สร้างบรรยากาศวชิาการโดยการเชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางมาให้ความรู	้ตามวาระทีเ่หมาะสม

 งบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับ ผลงานตีพิมพ์และตัวช้ีวัด

	 	 ทนุวจิยัทีก่ลุม่ได้รบัการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัขอนแก่นผ่านฝ่ายวจิยัฯ	ปีละ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

บาท	เริ่มได้รับตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๒	จนถึง	๒๕๖๐	เป็นจ�านวน	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	โดยมีผลงาน

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติรวม	๑๑๙	เรื่อง

 การสนับสนุนการวิจัย

	 	 กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้สนับสนุนสมาชิกในกลุ่มวิจัย	 ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 สารเคมี	 

อุปกรณ์	 เครื่องแก้ว	 ค่าตรวจวัดสารด้วยเครื่อง	 NMR	 และอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษา 

ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 ศักยภาพโดยรวมของคณาจารย์ในกลุ่มฯ ที่มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกดังนี้

	 	 นักวิจัยในกลุ ่มมีทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้	 ทุนส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.):	 รุ่นใหม่	 รุ่นกลาง	 วุฒิเมธีวิจัย	 เมธีวิจัยอาวุโส	 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	 (คปก.) 

และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	(พวอ.)	เป็นต้น

 ความร่วมมือกับต่างประเทศของคณาจารย์ในกลุ่มวิจัย

	 	 นักวิจัยมีความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติในหลายประเทศ	 เช่น	 Australia,	 Germany, 

Czech	Republic,	Japan,	Belgium,	USA,	Japan,	และ	Netherlands	เป็นต้น

 รางวัลที่ได้รับ

	 	 นักวิจัยได้รับรางวัลด้านการวิจัยในระดับคณะ	และระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

ศ.	ดร.สมเดช	กนกเมธากุล	:	 	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น	ระดับเพชร	มข.	ประจ�าปี	๒๕๖๒		

							 	 	 	 	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น	ระดับทอง	มข.	ประจ�าปี	๒๕๕๙		

			 	 	 							 	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น	ระดับเงิน	มข.	ประจ�าปี	๒๕๕๓

	 	 	 							 	 รางวัลคนดีศรีจ�าปา	ด้านการวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์	

	 	 	 	 	 	 ประจ�าปี	๒๕๕๑		

รศ.	ดร.ขวัญใจ	กนกเมธากุล	:	 	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น	ระดับเงิน	มข.	ประจ�าปี	๒๕๕๔

รศ.	ดร.ฉวี	เย็นใจ	:											 	 รางวัลนักวิจัยดีเด่น	ระดับเงิน	มข.	ประจ�าปี	๒๕๕๘
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กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
(Salt-tolerant Rice Research Group)

  กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็มได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีเป้าหมายในการท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทนเค็ม และทนสภาพเครียดอื่น ๆ ของ

ขา้วที่สามารถตพีมิพเ์ผยแพร ่และน�าไปใช้ประโยชนไ์ด ้ในช่วงแรกของการกอ่ตัง้มจุีดเนน้ของการวจิยัเกี่ยวกบั 

การสร้างองค์ความรู้ด้านการตอบสนองของข้าวต่อความเค็ม ซ่ึงเป็นปัญหาส�าคัญของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ต่อมาได้ขยายแนวทางการวิจัยให้ครอบคลุมปัญหาอื่น ๆ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 

ปัญหาแล้ง และอุณหภูมิสูง เป็นต้น

  กลุ่มวิจัยมีวัตถุประสงค์	และแนวทางการวิจัยหลายกลุ่มเรื่องทั้งด้านพื้นฐาน	และประยุกต์	ดังนี้	

	 	 (๑)		เพื่อศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยา	 และชีวเคมีที่ท�าให้ข้าวสามารถทนต่อความเค็ม 

	 	 	 	 และสภาพเครียดอื่น	ๆ	เช่น	ความแห้งแล้ง	และอุณหภูมิสูง	

	 	 (๒)		ศึกษาวิธีการเพิ่มความทนเค็ม	 และแล้งของข้าวโดยใช้สารควบคุมการเจริญของพืช 

	 	 	 	 หรือจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช

	 	 (๓)		ศึกษายีน	และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกับกลไกการทนต่อความเครียดต่าง	ๆ

	 	 (๔)		ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนเค็ม	และแล้งโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

	 	 (๕)		ปรับปรุงพันธุ ์ข้าวให้ทนความเครียดโดยการปรับปรุงพันธุ ์แบบดั้งเดิม	 และใช้โมเลกุล 

	 	 	 	 เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก

	 	 (๖)		ศกึษาสรรีวิทยาการทนเครยีดเคม็	และแล้งของพชืเศรษฐกจิอืน่	ๆ 	เช่น	มะเขอืเทศ		มนัส�าปะหลงั	 

	 	 	 	 เป็นต้น

	 	 (๗)		ศึกษาผลของอนุภาคนาโนต่อการเจริญ	และสรีรวิทยาของข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่น	ๆ

		 	 (๘)		ศึกษาผลของจุลินทรีย์ปรับปรุงดินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

	 	 สมาชิกกลุ่มวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิชาชีววิทยา	 (ศาสตราจารย์	

ดร.ปิยะดา	 ธีระกุลพิศุทธิ์	 –	 หัวหน้ากลุ่มวิจัย	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุมนทิพย์	 บุนนาค	 รองศาสตราจารย	์

ดร.วัฒนา	 พัฒนากูล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กัลยา	 กองเงิน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนชัย	 ล้นทม	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรศิธิกุลญา	 ธราธิมา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วุฒิพงศ์	 มหาค�า)	 สาขาวิชาชีวเคมี	 

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปวีณา	 พงษ์ดนตรี	 อ.ดร.เมศยา	 ธิติศักด์ิสกุล)	 และสาขาวิชาจุลชีววิทยา	 

(รองศาสตราจารย์	ดร.โสภณ	บุญลือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรศักดิ์	ศิริพรอดุลศิลป์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นันทวัน	 ฤทธิ์เดช)	 คณะเกษตรศาสตร์	 สาขาวิชาพืชไร่	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิรวัฒน์	 สนิทชน	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อโนมา	ดงแสนสุข	อ.ดร.สมพงศ์	จันทร์แก้ว)	
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กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
(Salt-tolerant Rice Research Group)

  กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็มได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มีเป้าหมายในการท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทนเค็ม และทนสภาพเครียดอื่น ๆ ของ

ขา้วที่สามารถตพีมิพเ์ผยแพร ่และน�าไปใช้ประโยชนไ์ด ้ในช่วงแรกของการกอ่ตัง้มจุีดเนน้ของการวจัิยเกี่ยวกบั 

การสร้างองค์ความรู้ด้านการตอบสนองของข้าวต่อความเค็ม ซ่ึงเป็นปัญหาส�าคัญของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ต่อมาได้ขยายแนวทางการวิจัยให้ครอบคลุมปัญหาอื่น ๆ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 

ปัญหาแล้ง และอุณหภูมิสูง เป็นต้น

  กลุ่มวิจัยมีวัตถุประสงค์	และแนวทางการวิจัยหลายกลุ่มเรื่องทั้งด้านพื้นฐาน	และประยุกต์	ดังนี้	

	 	 (๑)		เพื่อศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยา	 และชีวเคมีท่ีท�าให้ข้าวสามารถทนต่อความเค็ม 

	 	 	 	 และสภาพเครียดอื่น	ๆ	เช่น	ความแห้งแล้ง	และอุณหภูมิสูง	

	 	 (๒)		ศึกษาวิธีการเพิ่มความทนเค็ม	 และแล้งของข้าวโดยใช้สารควบคุมการเจริญของพืช 

	 	 	 	 หรือจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช

	 	 (๓)		ศึกษายีน	และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกับกลไกการทนต่อความเครียดต่าง	ๆ

	 	 (๔)		ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนเค็ม	และแล้งโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

	 	 (๕)		ปรับปรุงพันธุ ์ข้าวให้ทนความเครียดโดยการปรับปรุงพันธุ ์แบบดั้งเดิม	 และใช้โมเลกุล 

	 	 	 	 เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก

	 	 (๖)		ศกึษาสรรีวทิยาการทนเครยีดเคม็	และแล้งของพชืเศรษฐกจิอ่ืน	ๆ 	เช่น	มะเขือเทศ		มนัส�าปะหลงั	 

	 	 	 	 เป็นต้น

	 	 (๗)		ศึกษาผลของอนุภาคนาโนต่อการเจริญ	และสรีรวิทยาของข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่น	ๆ

		 	 (๘)		ศึกษาผลของจุลินทรีย์ปรับปรุงดินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

	 	 สมาชิกกลุ่มวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิชาชีววิทยา	 (ศาสตราจารย์	

ดร.ปิยะดา	 ธีระกุลพิศุทธิ์	 –	 หัวหน้ากลุ่มวิจัย	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุมนทิพย์	 บุนนาค	 รองศาสตราจารย	์

ดร.วัฒนา	 พัฒนากูล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กัลยา	 กองเงิน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนชัย	 ล้นทม	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรศิธิกุลญา	 ธราธิมา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วุฒิพงศ์	 มหาค�า)	 สาขาวิชาชีวเคมี	 

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปวีณา	 พงษ์ดนตรี	 อ.ดร.เมศยา	 ธิติศักดิ์สกุล)	 และสาขาวิชาจุลชีววิทยา	 

(รองศาสตราจารย์	ดร.โสภณ	บุญลือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรศักดิ์	ศิริพรอดุลศิลป์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นันทวัน	 ฤทธิ์เดช)	 คณะเกษตรศาสตร์	 สาขาวิชาพืชไร่	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิรวัฒน์	 สนิทชน	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อโนมา	ดงแสนสุข	อ.ดร.สมพงศ์	จันทร์แก้ว)	
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	 	 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กลุ่มวิจัยได้ให้การสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก	 และนักวิจัยใหม่	 ไปแล้วมากกว่า	 ๓๕	 คน	 คณาจารย์และนักศึกษาใน

กลุ่มวิจัย	ได้ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	และระดับชาติรวมแล้วมากกว่า	๕๐	เรื่อง	 

มีการน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	 นอกเหนือจากทุน

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 สมาชิกกลุ่มวิจัยยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

เช่น	ทนุ	Newton	Fund	(ร่วมกบั	Professor	Tracy	Lawson	จาก	University	of	Essex,	UK)	ทนุส�านกังาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร	องค์การมหาชน	(สวก.)	ทุนศูนย์พันธุวิศวกรรม	และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	

(Biotec)	และทุนส�าหรับนักศึกษาจากโครงการ	พสวท.	ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	ทุน	TGIST	

เป็นต้น	นอกเหนอืจากการสร้างองค์ความรู้	การตพีมิพ์บทความวจิยั	และการสนบัสนนุนกัวจิยัใหม่	ในอนาคต

คาดหวังว่า	จะมีผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตร	เช่น	ในระยะยาวคาดว่าจะสามารถพัฒนา

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิให้ทนเค็มมากขึ้น	 ในระยะกลางคาดว่าจะได้วิธีการปรับปรุงความทนเค็มของข้าว 

โดยการฉีดพ่นด้วยสารกระตุ้นการเจริญเติบโต	การปรับปรุงดินเค็มโดยใช้จุลินทรีย์	เป็นต้น
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กลุ่มวิจัยพันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Genetics and Environmental Toxicology Research Group, 
Khon Kaen University

 ๑. ไดร้บัประกาศจดัตัง้กลุม่วจิยั	เมือ่วนัท่ี	๑๘	เมษายน	๒๕๕๗	ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น	

ฉบับที่	๘๘๐/๒๕๕๗	

 ๒. แผนผังผู้บริหาร 
	 	 	 ศ.	ดร.อรุณรัตน์	ฉวีราช	 หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 	 ผศ.	ดร.ณัฐชา	ภัทรผดุงกิจ	 นักวิจัย	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 	 ดร.รุ่งลาวัลย์	สุดมูล	 นักวิจัย	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

 ๓. ผลงานที่โดดเด่นด้านงานวิจัย
	 	 a.	 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า	Impact	Factor	๓๘	เรื่อง

	 	 b.	 มีผลงานผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว	๙	ผลงาน

	 	 c.	 ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้รับรางวัลจากหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศ	ได้แก่

   •	 รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค	 โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู ่นวัตกรรม 

จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   •	 ได้รับ	Popular	Votes	ผลงานน่าลงทุนที่สุด	เป็นอันดับที่	๒	รองจากผลงานของ	สวทช.	

ในการแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน	 NSTDA	 Investors’	 day	 จัดโดย	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

   •	 รางวัลเหรียญทองแดง	 (Bronze	Medal)	 จากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 

ในงาน	The	Taipei	International	Invention	Show	&	Technomart	(INST	2015)	ณ	กรงุไทเป	สาธารณรฐัจนี 

(ไต้หวัน)	จัดโดย	Taiwan	External	Trade	Development	Council,	Industrial	Technology	Research	

Institute,	Taiwan	Technology	Marketplace	Service	Center	

   •	 รางวัลชนะเลิศ	และ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	โครงการประกวด	เส้นทางสู่นวัตวณิชย์	

(Research	to	Market-R2M)	ระดับจังหวัด	จัดโดย	ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

   •	 รางวัลชนะเลิศ	และ	 รางวัลชมเชย	 โครงการประกวด	 เส้นทางสู่นวัตวณิชย์	 (Research	 

to	Market-R2M)	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	 (สอว.) 

ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
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   •	 รางวัลชนะเลิศ	 และ	 รางวัลผลงานวิจัยที่น่าลงทุน	 โครงการประกวด	 เส้นทางสู  ่

นวัตวณิชย์	(Research	to	Market-R2M)	ระดับภาคประเทศ	จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	 

โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	 (สอว.)	 ร่วมกับอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	โรงแรมพูลแมนขอนแก่น	ราชาออคิด	จังหวัดขอนแก่น
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   •	 รางวัลชนะเลิศ	 และ	 รางวัลผลงานวิจัยที่น่าลงทุน	 โครงการประกวด	 เส้นทางสู  ่

นวัตวณิชย์	(Research	to	Market-R2M)	ระดับภาคประเทศ	จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	 

โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	 (สอว.)	 ร่วมกับอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	โรงแรมพูลแมนขอนแก่น	ราชาออคิด	จังหวัดขอนแก่น
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 ๔. ความร่วมมือทางวิชาการ

	 	 a.	 Prof.	Dr.	Rouben	Aroutiounian,	Department	of	Genetics	and	Cytology,	Yerevan	

State	University,	Armenia			

	 	 b.	 Assoc.	Prof.	Dr.	Nelli	Babayan,	Department	of	Genetics	and	Cytology,	Yerevan	

State	University,	Armenia

	 	 c.	 Prof.	 Dr.	 Rüdiger	 Lessig,	 Institute	 of	 Legal	Medicine,	Martin-Luther-University	

Halle-Wittenberg,	Germany

	 	 d.	 Dr.	 Uta-Dorothee	 Immel,	 The	 institute	 of	 legal	medicine,	 University	Mainz-

University	of	Applied	Sciences,	Germany	

	 	 e.	 Prof.	Dr.	Dr.	Rozi	Muhamad,	Forest	Biology	and	Pathology,	Department	of	Plant	

Protection,	Faculty	of	Agriculture,	Universiti	Putra	Malaysia

	 	 f.	 Prof.	Dr.	Thomas	Liehr,	Institute	of	Human	Genetics,	Friedrich	Schiller	University,	

Germany

	 	 g.	 Prof.	 Dr.	 Ingo	 Schubert,	 Department	 of	 Cytogenetics	 and	 Genome	 Analysis,	

Leibniz-Institute	of	Plant	Genetics	and	Crop	Plant	Research,	Germany

	 	 h.	 Prof.	 Dr.	 Randall	 Kyes,	 Department	 of	 Psychology	 &	 Global	 Health,	 Center	 

for	Global	Field	Study,	and	Washington	National	Primate	Research	Center,	University	of	

Washington,	USA

	 	 i.	 Prof.	Dr.	Will	McClatchey,	Botanical	Research	Institute	of	Texas,	USA

	 	 j.	 Assoc.	 Prof.	 Dr.	 Dr.	 Marcelo	 De	 Bello	 Cioffi,	 Department	 of	 Genetics	 and	 

Evolution,	Federal	University	of	São	Carlos,	São	Carlos,	SP	-	Brazil	

	 	 k	 Dr.	Nyree	Zerega,	Plant	Biology	and	Conservation,	Northwestern	University	and	

The	Chicago	Botanic	Garden,	USA

	 	 l.	 LEE	Shiou	Yih	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	PhD,	Post-doctoral	Researcher,	State	Key	Laboratory	 

of	Biocontrol	&	Guangdong	Provincial	Key	Laboratory	of	Plant	Resources,	School	of	Life	 

Sciences,	Sun	Yat-sen	University,	Guangzhou,	Guangdong	510275,	China		
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  ๕. แหล่งทุนจากภายนอก

	 	 a.	 ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก	(ระดับปรญิญาโท-เอก)	จากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย	จ�านวน	๔	ทุน	นศ.	ทุนคปก.รุ่น	๑๓,	๑๔,	๑๗,	๑๘

	 	 b	 ทนุพฒันานกัวจิยัจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	เป็นเวลา	๓	ปี	งบประมาณปี	๒๕๕๕-

๒๕๕๗	จ�านวนเงิน	๑,๑๗๖,๔๕๐	บาท	

	 	 c.	 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	(ระดับปริญญาโท-เอก)	รุ่นที่	๑๐	ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖๐	๑	ทุน	

		 	 d.	 ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	

ประเทศไทย	ครั้งที่	๒๒	๒๕๕๘	จ�านวนเงิน	๒๑๐,๐๐๐	บาท
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  ๕. แหล่งทุนจากภายนอก

	 	 a.	 ทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก	(ระดับปรญิญาโท-เอก)	จากส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ

การวิจัย	จ�านวน	๔	ทุน	นศ.	ทุนคปก.รุ่น	๑๓,	๑๔,	๑๗,	๑๘

	 	 b	 ทนุพฒันานกัวจิยัจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	เป็นเวลา	๓	ปี	งบประมาณปี	๒๕๕๕-

๒๕๕๗	จ�านวนเงิน	๑,๑๗๖,๔๕๐	บาท	

	 	 c.	 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	(ระดับปริญญาโท-เอก)	รุ่นที่	๑๐	ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖๐	๑	ทุน	

		 	 d.	 ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	

ประเทศไทย	ครั้งที่	๒๒	๒๕๕๘	จ�านวนเงิน	๒๑๐,๐๐๐	บาท
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สถาบันวิจัย
และนวตักรรมวสัดุนาโนเพือ่พลงังาน
                  ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๑. ช่ือหน่วยงาน

 	 -	 ชื่อภาษาไทย	 :		สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน

 	 -	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 :	 Institute	 of	 Nanomaterials	 Research	 and	 Innovation	 for 

	 	 	 	 	 Energy

 	 -	 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ		 :	 IN-RIE

 ๒.  สถานะขององค์กร

	 	 เป็น	หน่วยงาน	 (ประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)	 สังกัดส�านักงาน

อธิการบดี	ภายใต้การก�ากับของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)

 ๓.  หลักการและเหตุผลความจ�าเป็น

  นาโนเทคโนโลยี	 เป็นความรู้ท่ีผสมผสานกันจากหลายสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสารท่ีมีขนาด 

ในระดับ	นาโนเมตร	(nanometer)	โดยนาโนเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับทุกสาขา	ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านวศิวกรรมศาสตร์	และด้านการแพทย์		ในปัจจุบนัทัว่โลกก�าลังให้ความสนใจกบันาโนเทคโนโลย	ี	เนือ่งจาก

นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรมหลาย	 ๆ	 ประเภท	 โดยเฉพาะวัสดุนาโน	 ซ่ึงเป็น 

กลุ่มหนึ่งที่ได้รับความสนใจ	มีการน�ามาประยุกต์ใช้กับงานได้หลายด้าน	เช่น	นาโนพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ 

ทางชีวภาพ	และสามารถใช้เป็นวัสดุในการน�าส่งยา	และโปรตีน	การใช้นาโนเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการตรวจสอบการปนเป้ือน		และบ�าบัดของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการใช้วสัดนุาโนเพือ่ผลติอปุกรณ์ 

ในการผลิตละกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ	และคุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุดั้งเดิมอีกด้วย

	 	 ในส่วนของประเทศไทย	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นอย่างมากดัง 

จะเห็นได้จากได้มีการจัดตั้ง	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ในสังกัดของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ตั้งแต่เมื่อวันที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๔๖	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล	 การวิจัยและพัฒนา	 และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และภาคเอกชนทั้ง 

ในประเทศ	และต่างประเทศอย่างจริงจัง	และเพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ	โดยเฉพาะ

นโยบายการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยดังกล่าว	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จึงได้มีการจัดตั้ง	

“ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ”	ขึ้นตามประกาศที่	๒๙๐/๒๕๔๙	ลงวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๔๙	โดยม ี

281มหาวิทยาลัยขอนแก่น



นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จากคณะวิชาต่าง	ๆ 	ที่ได้ร่วมมือด�าเนินการวิจัย	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเภสชัศาสตร์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะทนัตแพทยศาสตร์	คณะเทคนคิการแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	

และคณะสัตวแพทยศาสตร์	 และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ	 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	ท�าให้เกิด 

ผลงานทางวิชาการที่สามารถประยุกต์ใช้งาน	ผ่านอุปกรณ์ที่ก�าลังพัฒนา	ดังต่อไปนี้

 	 ๑)	 พลังงาน		:	

	 	 เซลล์แสงอาทิตย์	 เซลล์เชื้อเพลิง	 อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริค	 แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน	 ตัวเก็บ

ประจุประสิทธิภาพสูง	 วัสดุเซมิคอนดักเตอร์	 อุปกรณ์ส�าหรับการผลิตอนุภาคนาโนและนาโนไฟเบอร์ 

และการจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์

  	 ๒)	 Lab	on	a	chip	:	

	 	 วัสดุนาโนโครงสร้างเพชร	(Nanocrystalline	Diamond)	ส�าหรับการตรวจหายีน	และโปรตีน

   ๓)	 อิเล็กทรอนิกส์	:	

	 	 สารประกอบโลหะออกไซด์	 และเซรามิกส์ระดับนาโนเมตรท่ีมีคุณสมบัติทางไดอิเลกตริก 

และทางแสงที่สูง

 	 	 ๔)	 วิศวกรรมชีวภาพและการแพทย์		:	

	 	 โครงแบบนาโนที่ท�าจากพอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์	และพอลิเมอร์ชีวภาพจากธรรมชาติ	ส�าหรับ

วิศวกรรมเนื้อเยื่อ	ผิวหนังเทียม	และผ้าปิดแผลผสมยาสมุนไพร

	 	 ปัจจุบันความรู ้ด ้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 กอปรกับ 

มหาวิทยาขอนแก่น	 ได้สั่งสมความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 โดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ	 และสร้างผลงานวิจัยมา 

อย่างต่อเนือ่ง	โดยมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในหลายสาขาวชิา	รวมทัง้	มคีวามพร้อมด้านเคร่ืองมอื	และอปุกรณ์

วิจัยที่ทันสมัย	มีแนวทางในการท�าวิจัยที่เหมาะสมแก่นักวิจัย	และบุคลากรที่สนใจ	และมีหลักสูตรการเรียน 

การสอนในระดบัปรญิญาตร	ีและบัณฑิตศกึษา	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จงึมคีวามพร้อม

ที่จะเป็นศูนย์กลางของการศึกษา	การวิจัย	การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่

สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	และประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ 		ได้แก่		ด้านการแพทย์	เภสัชกรรม	เกษตรกรรม	

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	พร้อมกับ	เป็นการยกระดับ	และผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

และเกิดความร่วมมือเพื่อบูรณาการสู่การพัฒนาที่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 ตลอดจนการพัฒนาทุนทางสังคม	 โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

และขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย	คือ	การเพิ่มจ�านวนนักวิทยาศาสตร์	นักวิจัย	ตลอดจนผล

งานวิจัยเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ	ต่อไป	

	 	 ปัจจุบัน	ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ	 มีนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยฯ	 ทั้งสิ้นจ�านวน	 ๒๔	 คน 

ทั้งนี้มีโครงการวิจัยที่สามารถยกระดับถึงขั้น	 Pilot	 Plant	 ซ่ึงเป็นโรงงานต้นแบบท่ีสามารถน�าผลงานวิจัย
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นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จากคณะวิชาต่าง	ๆ 	ที่ได้ร่วมมือด�าเนินการวิจัย	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเภสชัศาสตร์	คณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะทนัตแพทยศาสตร์	คณะเทคนคิการแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	

และคณะสัตวแพทยศาสตร์	 และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ	 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	ท�าให้เกิด 

ผลงานทางวิชาการที่สามารถประยุกต์ใช้งาน	ผ่านอุปกรณ์ที่ก�าลังพัฒนา	ดังต่อไปนี้

 	 ๑)	 พลังงาน		:	

	 	 เซลล์แสงอาทิตย์	 เซลล์เชื้อเพลิง	 อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริค	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน	 ตัวเก็บ

ประจุประสิทธิภาพสูง	 วัสดุเซมิคอนดักเตอร์	 อุปกรณ์ส�าหรับการผลิตอนุภาคนาโนและนาโนไฟเบอร์ 

และการจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์

  	 ๒)	 Lab	on	a	chip	:	

	 	 วัสดุนาโนโครงสร้างเพชร	(Nanocrystalline	Diamond)	ส�าหรับการตรวจหายีน	และโปรตีน

   ๓)	 อิเล็กทรอนิกส์	:	

	 	 สารประกอบโลหะออกไซด์	 และเซรามิกส์ระดับนาโนเมตรที่มีคุณสมบัติทางไดอิเลกตริก 

และทางแสงที่สูง

 	 	 ๔)	 วิศวกรรมชีวภาพและการแพทย์		:	

	 	 โครงแบบนาโนที่ท�าจากพอลิเมอร์ชีวภาพสังเคราะห์	และพอลิเมอร์ชีวภาพจากธรรมชาติ	ส�าหรับ

วิศวกรรมเนื้อเยื่อ	ผิวหนังเทียม	และผ้าปิดแผลผสมยาสมุนไพร

	 	 ปัจจุบันความรู ้ด ้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 กอปรกับ 

มหาวิทยาขอนแก่น	 ได้สั่งสมความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 โดยมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ	 และสร้างผลงานวิจัยมา 

อย่างต่อเนือ่ง	โดยมคีวามรู้ความเชีย่วชาญในหลายสาขาวชิา	รวมทัง้	มคีวามพร้อมด้านเครือ่งมอื	และอปุกรณ์

วิจัยที่ทันสมัย	มีแนวทางในการท�าวิจัยที่เหมาะสมแก่นักวิจัย	และบุคลากรที่สนใจ	และมีหลักสูตรการเรียน 

การสอนในระดับปรญิญาตร	ีและบณัฑติศกึษา	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	จงึมคีวามพร้อม

ที่จะเป็นศูนย์กลางของการศึกษา	การวิจัย	การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่

สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	และประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ 		ได้แก่		ด้านการแพทย์	เภสัชกรรม	เกษตรกรรม	

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	พร้อมกับ	เป็นการยกระดับ	และผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

และเกิดความร่วมมือเพื่อบูรณาการสู่การพัฒนาที่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 ตลอดจนการพัฒนาทุนทางสังคม	 โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

และขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย	คือ	การเพิ่มจ�านวนนักวิทยาศาสตร์	นักวิจัย	ตลอดจนผล

งานวิจัยเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ	ต่อไป	

	 	 ปัจจุบัน	ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ	 มีนักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัยฯ	 ทั้งสิ้นจ�านวน	 ๒๔	 คน 

ทั้งนี้มีโครงการวิจัยท่ีสามารถยกระดับถึงข้ัน	 Pilot	 Plant	 ซ่ึงเป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถน�าผลงานวิจัย
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ต่อยอดไปสูภ่าคอุตสาหกรรมได้	ดงัน้ันเพือ่ให้เกดิความยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการ	การอ�านวยความสะดวก

และการยอมรับในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งจากองค์กร/หน่วยงานจากภาครัฐ	 และเอกชน	 

จากภายใน	 และต่างประเทศได้คล่องตัว	 จึงเป็นเหตุผลในการขอยกระดับโดยการปรับโครงสร้างจาก	

“ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ”	 เป็น	 “สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน” 

เป็นหน่วยงาน	 สังกัดส�านักงานอธิการบดี	 และได้รับได้รับการจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

ฉบับที่	๒๕๒๓/๒๕๖๑	ลงวันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๖๑

 ๔. ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

	 	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาของสถาบันฯ	 และนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงานมีทิศทาง 

และเป้าหมายชัดเจน	จึงได้ก�าหนดปณิธาน	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	ไว้ดังนี้

 	 ปณิธาน	:	

	 	 สร้างองค์ความรู ้	 ด้านการวิจัย	 พัฒนา	 สร้างมูลค่าและ	 สร้างความผาสุกในชุมชนสังคม 

และประเทศชาติ	 ให้มีความเข้มแข็งด้วยนาโนเทคโนโลยีแบบบูรณาการ	 เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี

  วิสัยทัศน์	:	

เป็นสถาบันฯ	 ชั้นน�าที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยี	 ในระดับชาติ	 และนานาชาติ 

และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	 สู่สังคม	 และอุตสาหกรรมท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้กับ 

ประเทศชาติอย่างยั่งยืน	

 	 พันธกิจ	:

	 	 ๑)	 ส่งเสริม	 สร้างความร่วมมือ	 และด�าเนินงานวิจัย	 เพื่อพัฒนาก�าลังคนด้านการวิจัย	 พร้อมกับ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับประเทศ	

	 	 ๒)	 จัดการอบรม	 ถ่ายทอด	 และประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี	 เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ	 และ 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์จริงในภาคการผลิต	 อันจะน�าไปสู่การสร้าง	 และยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศไทย	 ด้วยนวัตกรรม

ด้านวทิยาศาสตร์	และเทคโนโลย	ีซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ	พร้อมกบัการยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

 ๕. วัตถุประสงค์การจัดตัง้สถาบันฯ

	 	 ๑.		พฒันางานวจิยัด้านนาโนเทคโนโลยอีย่างบรูณาการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา	หน่วยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 ท้ังภายในและต่างประเทศ	 ร่วมสนับสนุน	 ส่งเสริม	 เป็นแหล่งฝึกและเรียนรู ้

ด้านการทดลองทางด้านวัสดุศาสตร์	และนาโนเทคโนโลยี	
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	 	 ๒.		พัฒนาสถาบันฯ	 ให้มีความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย	 วิชาการ	 และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของบัณฑิต	นักวิจัย	นักเทคโนโลยี	นักประดิษฐ์	และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

	 	 ๓.		เป็นสถาบันฯ	ฝึกอบรม	ออกแบบ	และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความเชี่ยวชาญของสถาบัน

	 	 ๔.		พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา	 จัดเก็บ	 และเพ่ิมรายได้จากตามความต้องการของชุมชน	 สังคม 

และประเทศชาติ	

 ๖.  ที่ตัง้ส�านักงาน/หัวหน้าโครงการ

	 	 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน	ส�านักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  •	 ที่ตั้ง	:  

	 	 ชั้น	๓	ห้อง	P๓๐๓	อาคารวิทยวิภาส	สาขาวิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต.	ในเมือง	อ.	เมือง	จ.	ขอนแก่น	๔๐๐๐๒

	 	 	 โทรศัพท์	/	โทรสาร		(๐๖๖)	๐๔๓๒๐๓๓๕๙

	 	 	 e-mail:	vittaya@kku.ac.th	

  •	 หัวหน้าโครงการ	:		รองศาสตราจารย์	ดร.วิทยา	อมรกิจบ�ารุง

 ๗. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
 (สถานะ: เป็นหน่วยงาน สังกัด ส�านักงานอธิการบดี)

	 	 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัย	 และนวัตกรรมวัสดุนาโนเพ่ือพลังงาน 

บรรลุตามเป้าประสงค์	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง	 จึงก�าหนดโครงสร้างองค์กรและ 

การบริหารงาน	 สถาบันวิจัย	 ฯ	 มีคณะกรรมการบริหาร	 ผู้อ�านวยการ	 และรองผู้อ�านวยการ	 ตามล�าดับ	

ทั้งนี้	 องค์ประกอบ	 อ�านาจหน้าที่	 ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	

การด�าเนินงานแบ่งเป็น	 ๔	 ฝ่ายคือ	 ฝ่ายวิจัย	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 

และธุรกิจ	ฝ่ายบริการวิชาการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	และฝ่ายภารกิจเฉพาะกิจ

	 	 การประชมุของคณะกรรมการบรหิารจะจดัขึน้อย่างน้อยเดอืนละครัง้	วนัทีท่ีแ่น่นอนในแต่ละเดอืน

จะได้รับการก�าหนดโดยผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 การประชุมจัดขึ้นโดยกรรมการมาร่วมกันประชุมในสถานที่

เดียวกัน	หรือการประชุมทาง	telephone	conference	call	หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันตามเหมาะสม
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	 	 ๒.		พัฒนาสถาบันฯ	 ให้มีความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย	 วิชาการ	 และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของบัณฑิต	นักวิจัย	นักเทคโนโลยี	นักประดิษฐ์	และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

	 	 ๓.		เป็นสถาบันฯ	ฝึกอบรม	ออกแบบ	และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความเชี่ยวชาญของสถาบัน

	 	 ๔.		พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา	 จัดเก็บ	 และเพ่ิมรายได้จากตามความต้องการของชุมชน	 สังคม 

และประเทศชาติ	

 ๖.  ที่ตัง้ส�านักงาน/หัวหน้าโครงการ

	 	 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน	ส�านักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  •	 ที่ตั้ง	:  

	 	 ชั้น	๓	ห้อง	P๓๐๓	อาคารวิทยวิภาส	สาขาวิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต.	ในเมือง	อ.	เมือง	จ.	ขอนแก่น	๔๐๐๐๒

	 	 	 โทรศัพท์	/	โทรสาร		(๐๖๖)	๐๔๓๒๐๓๓๕๙

	 	 	 e-mail:	vittaya@kku.ac.th	

  •	 หัวหน้าโครงการ	:		รองศาสตราจารย์	ดร.วิทยา	อมรกิจบ�ารุง

 ๗. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
 (สถานะ: เป็นหน่วยงาน สังกัด ส�านักงานอธิการบดี)

	 	 เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัย	 และนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน 

บรรลุตามเป้าประสงค์	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	 จึงก�าหนดโครงสร้างองค์กรและ 

การบริหารงาน	 สถาบันวิจัย	 ฯ	 มีคณะกรรมการบริหาร	 ผู้อ�านวยการ	 และรองผู้อ�านวยการ	 ตามล�าดับ	

ทั้งนี้	 องค์ประกอบ	 อ�านาจหน้าที่	 ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง	

การด�าเนินงานแบ่งเป็น	 ๔	 ฝ่ายคือ	 ฝ่ายวิจัย	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 

และธุรกิจ	ฝ่ายบริการวิชาการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	และฝ่ายภารกิจเฉพาะกิจ

	 	 การประชมุของคณะกรรมการบรหิารจะจดัขึน้อย่างน้อยเดอืนละครัง้	วนัทีท่ีแ่น่นอนในแต่ละเดอืน

จะได้รับการก�าหนดโดยผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 การประชุมจัดขึ้นโดยกรรมการมาร่วมกันประชุมในสถานที่

เดียวกัน	หรือการประชุมทาง	telephone	conference	call	หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันตามเหมาะสม
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การบริหารคณะวิทยาศาสตร ์
ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ และทิศทางอนาคต

  การบริหารคณะฯ ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นช่วงเวลาที่คณะฯ ได้เติบโตมา 

อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ์ของโลกซ่ึงมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เป็นอย่างมาก คณะฯ ได้มี การก�าหนดวิสัยทัศน์/และเป้าประสงค์หลากหลาย ให้มีความสอดคล้องและ 
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างไรก็ตามไม่ว่าวิสัยทัศน์ของคณะฯ จะเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม พันธกิจ

หลัก ๓ ประการที่คณะฯ ต้องรับผิดชอบ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงการ

ด�าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจหลักนี้ จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส�าคัญ ๒ อย่าง ได้แก่

  ๑. หลักสูตร ซ่ึงเป็นหัวใจที่จะน�าพาไปสู่การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

  ๒. บุคลากร ซ่ึงเป็นผู้ด�าเนินการหรือขับเคลื่อนให้พันธกิจบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้ 

	 	 ในช่วงรอยต่อก้าวย่างของคณะฯ	ครบ	๕๕	ปี	คณะฯ	มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะมุง่สูก่าร	“เป็นคณะวทิยาศาสตร์		

ชัน้น�าในระดบัอาเซยีนด้านการผลติบณัฑติและการวจิยั”	โดยเลอืกเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิ

การที่เป็นเลิศ	(Education	Criteria	for	Performance	Excellence,	EdPEx)	มาใช้ในการบริหารจัดการ

ทุกด้าน		ค่านิยม	(Core	Value)	ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเป็นค�าย่อว่า	“UNIKS”	น�ามาเป็นกรอบความคิดและ

ความเช่ือทีจ่ะน�าไปสูพ่ฤตกิรรม		และแนวทางปฏบิตัทิกุพนัธกจิ	และใช้	Unity	เป็นแกนกลาง	โดย	U	มาจาก 

Unity	หมายถึง	 ความสามัคคี/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 N	 มาจาก	Novelty	 หมายถึงนวัตกรรม/ 

ความคิดสร้างสรรค์		I	มาจาก	Internationality		หมายถึง	ความเป็นนานาชาติ		K	มาจาก	Knowledge 

คือ	 ความรู้	 และ	 S	 มาจาก	 Scientific	Mind	 หมายถึง	 การคิดแบบวิทยาศาสตร์	 กลยุทธ์ที่น�ามาสร้าง	 

Unity	ได้แก่	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมตามหลักธรรมาภบิาล		ส่งเสริมบคุลากรในการน�าความรู้	และทกัษะ

ความสามารถเฉพาะตวัมาเพิม่ศกัยภาพการท�างานให้มากขึน้	จดัให้มกีารบรหิารจดัการความรูใ้นทกุพนัธกจิ 

ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก

ระดับอย่างโปร่งใส	 ส�าหรับค่านิยม	 “NIKS”	 ท่ีใช้	 Unity	 เป็นฐานในการสร้าง	 ผ่านองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 

ทั้ง	๒	อย่าง	ดังนี้					

  ๑.	 หลักสูตร	 มีการออกแบบหลักสูตรแบบก้าวหน้าซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบระดับ

ปรญิญาโท			(๕	ปี)		จดัท�าหลกัสตูรนานาชาต	ิ	ส่งเสรมิให้มวีชิาสหกจิศกึษา	และเพิม่รายวชิาทางการประกอบ

ธุรกิจนวัตกรรมในหลักสูตร		

  ๒.	 บุคลากร

   ๒.๑	 บุคลากรสายวิชาการ	 	 ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งท่ีจะด�าเนินการให้พันธกิจหลัก

ทั้งสามบรรลุตามเป้าประสงค์	 โดยร่วมกับนักศึกษา	 และผู้รับบริการ	 คณะฯ	 ได้เปิดกว้างให้มีการบรรจุ
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อาจารย์ชาวต่างชาตเิป็นอาจารย์ประจ�า	และได้ส่งเสริมให้มกีารเรียนการสอนในรายวชิาท้ังระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ	 

ในด้านการวจิยั	คณะฯ	ได้จดัสรรทนุวจิยันกัวจิยัทัว่ไป	นกัวจัิยหน้าใหม่ในรูปแบบร่วมทนุวจัิยกบัมหาวทิยาลัย		 

จัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังที่เป็นทุนการศึกษาเต็มจ�านวน	 และทุนไปท�าวิจัยระยะสั้น 

ต่างประเทศ	 ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต	 สนับสนุนให้มีห้องเคร่ืองมือกลางเพ่ือรองรับ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังกระตุ้นให้เพ่ิมจ�านวนการยื่น 

จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	 และด้านบริการวิชาการ	 คณะฯ	 ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยเน้นฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และ 

คณติศาสตร์ผ่านสาขาวชิาคณติศาสตร์	เคม	ีชวีวทิยา	ฟิสิกส์	จุลชวีวทิยา	วทิยาการคอมพิวเตอร์	และกจิกรรม

ทางดาราศาสตร์

   ๒.๒	 บคุลากรสายสนบัสนนุ		เป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัในการสนบัสนนุให้พนัธกจิก้าวสูเ่ป้าประสงค์

ที่วางไว้	 คณะฯ	 ได้สร้างมาตรฐานของการบริการให้สูงขึ้น	 ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการ	ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณ	เวลา	และมีความรวดเร็วถูกต้องเพื่อให้ผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

   ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความก้าวหน้า 

และยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ ประชาคม (People) ระบบนิเวศ 

(Ecological) และจิตวญิญาณ (Spiritual) ของมหาวทิยาลยั กอปรกบัมหาวทิยาลยัไดอ้ยูใ่นสงักดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ท�าให้มีผลกระทบในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัต ิ

ที่เกี่ยวข้องในพันธกิจของคณะฯ ได้แก่

 

  ๑.	 หลักสูตร	 มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

ให้ทนัสมยั	การท�าหลกัสตูรแบบโมดลู	(Modular	Course)	การท�าหลักสูตรประกาศนยีบตัร	(Non	Degree)	

ออกแบบเป็นการเรียนการสอนแบบนอกเหนือจากภาคปกติ	 เพื่อเพิ่มทักษะใหม่	 (Reskill)	และการพัฒนา

ทักษะเดิม	 (Upskill)	 มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง	 การท�าหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้แก่คนทุกช่วงอายุ 

เข้าสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 โดยเป็นแบบสะสมหน่วยกิต	 (Credit	 Bank)	 และสามารถขอเทียบโอน 

เพือ่น�าไปสูก่ารได้รบัปรญิญาบตัร		ทัง้หมดนีเ้ป็นหลักสูตรทางเลือกนอกเหนอืจากหลักสูตรพ้ีนฐานเดิมท่ีมอียู ่

ทีต้่องพฒันาเป็นหลกัสตูรนานาชาต	ิและหลกัสตูร	๒	ปริญญา	ท่ีมคีวามยดืหยุน่มากข้ึน		โดยหลักสูตรท้ังหมด

ควรมีรูปแบบในลักษณะการศึกษาที่มุ่งผลลัพท์	(Outcome-based	Education,	OBE)	

  ๒.	 บุคลากร	

   ๒.๑		บคุลากรสายวชิาการ		ในด้านการสอนเน้นให้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอน

จากกระบวนทัศน์สอน	(Teaching	Paradigm)	ไปเป็นกระบวนทศัน์การเรยีนรู	้(Learning	Paradigm)		พฒันา

สือ่การสอน	รปูแบบการเรยีนการสอนและการวดั	และประเมนิผลการเรยีนรูใ้นลกัษณะออนไลน์		จดัการเรยีน

การสอนเป็นระบบเปิดส�าหรบัเรยีนรูต้ลอดชวีติ	MOOC	(Massive	Open	Online	Course)	ส�าหรบัด้านวจิยั
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อาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์ประจ�า	และได้ส่งเสริมให้มกีารเรียนการสอนในรายวชิาทัง้ระดบัปรญิญาตรี 

และบัณฑิตศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ	 

ในด้านการวจัิย	คณะฯ	ได้จัดสรรทนุวจัิยนกัวจัิยทัว่ไป	นกัวจัิยหน้าใหม่ในรปูแบบร่วมทนุวจิยักบัมหาวทิยาลยั		 

จัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่เป็นทุนการศึกษาเต็มจ�านวน	 และทุนไปท�าวิจัยระยะสั้น 

ต่างประเทศ	 ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต	 สนับสนุนให้มีห้องเครื่องมือกลางเพื่อรองรับ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งกระตุ้นให้เพิ่มจ�านวนการยื่น 

จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	 และด้านบริการวิชาการ	 คณะฯ	 ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยเน้นฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และ 

คณติศาสตร์ผ่านสาขาวชิาคณติศาสตร์	เคม	ีชวีวทิยา	ฟิสิกส์	จุลชวีวทิยา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	และกจิกรรม

ทางดาราศาสตร์

   ๒.๒	 บคุลากรสายสนบัสนนุ		เป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัในการสนบัสนนุให้พนัธกจิก้าวสูเ่ป้าประสงค์

ที่วางไว้	 คณะฯ	 ได้สร้างมาตรฐานของการบริการให้สูงขึ้น	 ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการ	ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณ	เวลา	และมีความรวดเร็วถูกต้องเพื่อให้ผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

   ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความก้าวหน้า 

และยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ ประชาคม (People) ระบบนิเวศ 

(Ecological) และจติวญิญาณ (Spiritual) ของมหาวทิยาลยั กอปรกบัมหาวทิยาลัยไดอ้ยูใ่นสังกดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ท�าให้มีผลกระทบในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัต ิ

ที่เกี่ยวข้องในพันธกิจของคณะฯ ได้แก่

 

  ๑.	 หลักสูตร	 มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

ให้ทนัสมยั	การท�าหลักสูตรแบบโมดูล	(Modular	Course)	การท�าหลกัสตูรประกาศนยีบตัร	(Non	Degree)	

ออกแบบเป็นการเรียนการสอนแบบนอกเหนือจากภาคปกติ	 เพื่อเพิ่มทักษะใหม่	 (Reskill)	และการพัฒนา

ทักษะเดิม	 (Upskill)	 มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง	 การท�าหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้แก่คนทุกช่วงอายุ 

เข้าสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 โดยเป็นแบบสะสมหน่วยกิต	 (Credit	 Bank)	 และสามารถขอเทียบโอน 

เพ่ือน�าไปสู่การได้รับปริญญาบตัร		ท้ังหมดนีเ้ป็นหลักสูตรทางเลือกนอกเหนอืจากหลกัสตูรพีน้ฐานเดมิทีม่อียู ่

ทีต้่องพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ	และหลักสูตร	๒	ปริญญา	ท่ีมคีวามยดืหยุน่มากขึน้		โดยหลกัสตูรทัง้หมด

ควรมีรูปแบบในลักษณะการศึกษาที่มุ่งผลลัพท์	(Outcome-based	Education,	OBE)	

  ๒.	 บุคลากร	

   ๒.๑		บคุลากรสายวชิาการ		ในด้านการสอนเน้นให้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอน

จากกระบวนทศัน์สอน	(Teaching	Paradigm)	ไปเป็นกระบวนทศัน์การเรยีนรู	้(Learning	Paradigm)		พฒันา

ส่ือการสอน	รปูแบบการเรยีนการสอนและการวดั	และประเมนิผลการเรยีนรูใ้นลกัษณะออนไลน์		จดัการเรยีน
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นอกเหนือจากงานวิจัยพื้นฐาน	และการวิจัยขั้นแนวหน้า	(Frontier	Research)	แล้ว	ต้องมีการปรับเปลี่ยน

จากการท�าวจิยัตามปัญหาของประเทศ	(Demand	Side)	รวมทัง้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างานวจิยัให้เป็นทมี 

(Research	Program)	เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่มีผลกระทบ	(Impact)	สูง	ๆ	ได้		นอกจากเป้าหมายการ

ท�าวจิยัเพือ่การตพีมิพ์แล้ว	ควรคดินวตักรรมจากการต่อยอดจากผลงานวจัิยทีม่ผีลกระทบทัง้ทางด้านสังคม

และทางด้านเศรษฐกจิ		นอกจากนีร้ปูแบบการเสนอของานวจิยัในบรบิทคณะวทิยาศาสตร์อาจต้องมเีทคนคิ

การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจโดยใช้	Business	Model	Canvas	มาใช้ประกอบให้เห็นภาพรวมของงานวิจัยได้

ครบมิติมากขึ้น	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นใจของผู้ท่ีจะให้ทุน	 ส�าหรับด้าน

บริการวิชาการ	คณะฯ	ควรเพิ่มบทบาทจากสมรรถนะหลักที่มีในการใช้องค์ความรู้	และนวัตกรรมจากการ

เรียนการสอน	 และงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อสังคมทั้งในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม	

(Corporate	Social	Responsibility,	CSR)	และการสร้างคุณค่าร่วมกัน	(Creating	Shared	Value,	CSV)	

   ๒.๒	 บุคลากรสนับสนุน	 เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานด้วยการก�าหนดเป้าหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ	 (Objectives	 and	 Key	 Results,	 OKRs)	 และเพิ่มทักษะความเข้าใจ	 และใช้

เทคโนโลยดีจิทัิล	(Digital	Literacy)	เพือ่พฒันากระบวนการท�างาน	หรอืระบบงานในคณะให้มคีวามทนัสมยั 

และมีประสิทธิภาพ	

  ในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้ในการบริหารคณะฯ ควรพัฒนา

ความสามารถในการหารายได้เช่นสร้างหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ และยุทธศาสตร์ 

หรือหน่วยงานวิสาหกิจ ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้จาก

รายได้หลัก คือค่าธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการให้

บริการด้านการเรียนการสอน ดังนั้นต้องหากลยุทธ์ที่จะดึงผู้เรียนมาเป็นสินทรัพย์

ของคณะฯ โดยมีหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่น่าสนใจ รวมทั้งจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนข้ามศาสตร์ หรือท�าหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ปกติในรูปแบบใหม่ (Science New Normal Curriculum) ที่สร้างจาก

ความหลากหลายวิชาในสามกลุ่มสาขาในคณะฯ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร ์

เชิงธุรกจิ (Science Business) และ ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) นอกจากนีค้วร

มกีารสรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอกมากขึน้ ในการผลติบณัฑติ ท�างานวจิยั 

การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

แสวงหาระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการสร้างเครือข่ายทัง้ด้านผลิตก�าลังคน และ 

ท�าวิจัย จากมุมมองความร่วมมือภายในเป็นการลดค่าใช้จ่าย และจากภายนอก 
เป็นการเพิ่มรายได้ นั่นคือในอนาคตคณะฯ ต้องพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับ 

แผนไทยแลนด์ ๔.๐ และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อตอบโจทย ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 
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