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คํานํา 

การวิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและสื่อทองถ่ินท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท้ัง 4 

ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น เพ่ือเปนการตอบโจทยกับทางมหาวิทยาลัยท่ีไดวางแนวยุทธศาสตรไว 4 

ดานไดแก  Green and Smart Campus : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม / Excellence Academy : เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ / 

Culture and Care Community : เปนองคกรท่ีหวงใยและดูแลชุมชน รวมท้ังสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/ 

Creative Economy and Society : เปนองคกรท่ีสรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมเชิงสรางสรรค ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดกิจกรรมและมีการแสดงผลงานตางๆมากมาย จนเปนท่ี

สนใจของสื่อมวลชนหลายแขนง ทําใหมีการเผยแพรไปยังชองทางตางๆมากมาย 

 ในการจัดทําการวิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและสื่อทองถ่ินท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น จะเนนเฉพาะขาวท่ีมีการเผยแพรเปนภาพวิดีโอ

เทานั้น โดยผูจัดทําไดรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหองคประกอบ จนไดแนวทางการปฏิบัติท่ีดี  ผูศึกษาหวัง

เปนอยางยิ่งวา การวิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและสื่อทองถ่ินท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงานและคนควาตอไป 

 

ชายชาญ  หลาดา 

     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ 

 มิถุนายน 2562 
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บทท่ี 1 

บทนําการวิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและส่ือทองถิ่นท่ีสนับสนุน             

ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2558 – 2562)ดวยเปาหมาย 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศมีบทบาทใน

การ ชี้นําตอบสนองความตองการและเตือนสติของสังคม เปนท่ียอมรับของสังคมในระดับ ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 

อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ1 ใน400 ของโลก กองสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี 

(Communication Affairs Division) มหาวิทยาลัยขอนแกน ถูกจัดตั้งข้ึน โดยมีวิสัยทัศน เราสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนสูประชาคมโลก (We communicate KKU to citizen of the world) และมีพันธกิจ 

กองสื่อสารองคกร มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธ สื่อสารและกิจกรรม 

เพ่ือสงเสริมในการสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัย 

ใหชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองคกรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ พรอมท้ังการสร

าง ความเขาใจท่ีดี การผลิตสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลายประเภท ขาวการเผยแพร ผลงานวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยการบันทึกภาพกิจกรรมสําคัญและพิธีการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงกิจกรรมพิธีการสงเสริมภาพลักษณและสรางความเขาใจท่ีดี สงเสริมสนับสนุนสรางความสัมพันธ ท่ีดีต

อสื่อมวลชน และการอํานวยความสะดวกในติดตอประสานงานแหลงขาว การใหขอมูลสารสนเทศตางๆ เครือข

ายประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมของชมุชน ของชุมชน สังคม หรือ

สาธารณชน หรือองคกรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย การรายงานสรุปผลการ ประชา

สัมพันธและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ไดรับ มอบหมาย 

 การวิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและสื่อทองถ่ินท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท้ัง4 

ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้นเปนการรวบรวมขาวท่ีไดออกอากาศ เพ่ือเปนการสรุปรวมเนื้ อหาของ

ขาวสารท่ีทางสื่อมวลชนไดใหความสนใจ 

  

 



5 
 
 

2.วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนท่ีมีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.2 เพ่ือรวบรวมขอมูลของขาวท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในรูปแบบวิดีโอ 

2.3 เพ่ือคนหาขอมูลและปรับปรุงแนวทางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีสนใจในการ

นําเสนอกับสื่อทุกแขนงในวงกวาง 

3.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 3.1 เกิดกระบวนการจัดกิจกรรม การใหขอมูลกับสื่อมวลชนไดอยางถูกตองตามความตองการ  

 3.2 ขาวสารตางๆของทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการสนใจและเผยแพรกับสื่อมากยิ่งข้ึน 

4.ขอบเขตของการวิเคราะห 

การวิเคราะหรายการ ขาวท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและ

สื่อทองถ่ิน ไดศึกษาและหาขอมูลจาก Internet เปนหลัก โดย Search หาขอความและวิดีโอภาพท่ีเก่ียวของ

กับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน แลวนํามารวบรวมและศึกษาจําแนกปรพเภทของขาว 
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บทท่ี 2  

การดําเนินงาน 

1.การวางแผนดําเนินงาน 

การวิเคราะหรายการ ขาวท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศนท้ัง

สวนกลางและสื่อทองถ่ิน ประกอบดวยข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

สืบคนขอมูลจาก Internet โดยการตั้ง Google Alert คําวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไว แลวใหสง

ขอมูลมาท่ี E-mail ของนายชายชาญ หลาดา chailada@kku.ac.th เปนประจําทุกวัน และ Search คําวา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน Google ทุกวันในชองขาวสาร โดยเนนเฉพาะขาวท่ีเปนภาพวีดีโอและออกอากาศ

ทางโทรทัศน หรือสื่ออ่ืนๆเชน YouTube หรือ Facebook   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพ : การตั้งคาขอความจาก Google Alert) 
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(ภาพ : การ Search คําวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน Google ทุกวันในชองขาวสาร) 
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2.แผนการดําเนินงาน 

เม่ือเราเจอขาวท่ีปรากฏอยูในสื่อท่ีเราตองการแลว ใหเราโหลดภาพขาวและเนื้อหาขาวท้ังหมดเก็บไว

ในคอมพิวเตอร  เพราะบางสถานี จะทําการลบขาวออกจาก List ของสถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพ : ขาวท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในรูปแบบวิดีโอ จาก สถานีขาวสปริงคนิวส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพ : ไฟลขาวท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในรูปแบบวิดีโอ จากสื่อตางๆ) 
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3.การเผยแพรทางเว็ปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 เม่ือเราไดรวบรวมไฟลไวแลว ใหทําการ Uploadfile ไวท่ีหนาเวป 

https://www.youtube.com/user/KKUchannel/   แลวบรรจุไฟลขาวไวท่ี Playlist มข.พบสื่อมวลชน 

เพ่ือใหงายตอการคนหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพ : หนาเว็ป YouTube ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  KKUchannel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพ : หนาเว็ป YouTube ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  KKUchannel ท่ีเปน Playlist มข.พบสื่อมวลชน ) 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะห 

การวิเคราะหรายการ ขาวท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนท้ัง

สวนกลางและสื่อทองถ่ิน จะถูกแบงยอยออกเปนตามเนื้อหาของขาวดังนี้  

จํานวนขาวท่ีถูกเผยแพรออกไปนั้น มี จํานวนท้ังสิ้น 41 ขาว  

1.ขาวกิจกรรมในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ขาว 

2.ขาวงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม แถลงขาว  จํานวน 11 ขาว 

3.ขาวในพระราชสํานัก จํานวน 7 ขาว 

4.ขาวเก่ียวของกับงานกรณีพิเศษโดยเฉพาะ(งานหลวงพอคูณ) จํานวน 7 ขาว 

 

ขาวกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

เปนลักษณะของขาวสื่อมวลชนใหความสนใจมาทําขาวเปนพิเศษ เพราะเนื้อหาขาวมีความโดดเดน

และมีภาพลักษณท่ีเห็นชัดเจน เปนประโยชนตอสังคมและสามารถนําเนื้อหาขาวไปยอดตอเปนรายละเอียด

ดานอ่ืนๆได ท้ังงานประเพณีท่ีจัดในมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน สีฐานเฟสติวัล ฤดูดอกกาพฤกษบานสะพรั่ง 

งานเกษตรประจําป งานขอนแกนมาราธอน กิจกรรมรับนองใหม หรือการจัดกิจกรรมตางๆในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับทางวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ เชน งาน art lane งานสัปดาห

วิทยาศาสตร งานแสดงนิทรรศการตางๆ  

ขาวส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และการแถลงขาว  

เปนลักษณะของขาวท่ีมีองคความรูเปนหลัก  เนนดานงานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม การแสดงผล

งานทางวิชาการออกสูสื่อมวลชน ซ่ึงผลงานเหลานั้นไดสะทอนความคิดและสติปญญาในการสงเสริมเทคโนโลยี

ตางๆ เพ่ือชวยตอบสนองความตองการของสังคม หรือเปนตนแบบในการพัฒนาผลงานในอนาคต ซ่ึงขาว

ประเภทนี้ถือไดวาเปนคําตอบของการผลิตบุคคลากรท่ีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปนอยางดี  
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ขาวในพระราชสํานัก  

เปนขาวท่ีทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากเชื้อพระวงศท่ีทรงใหความเมตตามา

รวมงานพิธีตางๆกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสวนมากจะเปนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีเปด

อาคารตางๆ 

 

ขาวเกี่ยวของกับงานกรณีพิเศษโดยเฉพาะ(งานหลวงพอคูณ)  

ถือเปนขาวท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมพิเศษซ่ึงทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับผิดชอบโดยเฉพาะ พิธี

พระราชทานเพลิงศพครูใหญ และครูใหญพระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ) ซ่ึงจัดบําเพ็ญกุศลท่ีศูนย

ประชุมอเนกประสงค กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย ไดรับความสนใจจากทางสื่อมวลชนจํานวนมากท่ีมา

รายงานขาวชนิดวันตอวัน 

 

วิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและสื่อทองถ่ินท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก 

1 : Green and Smart Campus : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท่ีคํานึงถึงผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม 

2 : Excellence Academy : เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ 

3 : Culture and Care Community : เปนองคกรท่ีหวงใยและดูแลชุมชน รวมท้ังสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4 : Creative Economy and Society : เปนองคกรท่ีสรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเชิงสรางสรรค 
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การจําแนกเนื้อหาขาวท่ีสอดคลองกับ ยุทธศาสตร 4 ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

Green and Smart Campus (จํานวน 7 ขาว) 

Solar Farm มหาวิทยาลัยขอนแกน สถานี NBT ขอนแกน 

มข. เดินหนาโครงการน้ําใชซํ้า สถานี NBT ขอนแกน 

มข.จับมือสวนสัตวขอนแกน MOU เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติ สถานี KTV 

รายงานพิเศษ มข.นําน้ําเสียมาใชใหม สถานี NBT ขอนแกน 

สวนสัตวขอนแกน ลงนาม MOU  ผลักดันพัฒนาดานวิชาการ รวมกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สํานักขาว สะออนนิวส 

ทองสนามวันหยุด  พาไปเท่ียวแหลงพักผอนธรรมชาติ   ขาวชอง 7HD 

รายการ Check in อุโมงคตนไม สถานี KTV 

 

 

Excellence Academy (จํานวน 9 ขาว) 

เทศกาลอาหารจีนเลิศรสสูความเปนนานาชาติ สถานี KTV 

รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ และครูใหญพระเทพวิทยาคม 

(หลวงพอคูณ ปริสุทโธ) (จํานวนรวม 7 ขาว) 

ทุกชอง 

มข.แถลงความพรอมจัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ํา สถานี KTV 

 

 

Culture and Care Community (จํานวน 6 ขาว) 

เกษตร มข.หนุนมินิฟารมสรางรายไดในพ้ืนท่ีจํากัดแกเกษตรกร สถานี KTV 

ทันตแพทยศาสตร มข.สืบสานพระปณิธาน เพ่ือปวงประชา มีฟนดี สถานี KTV 

มข.มอบเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใหกับ สปป.ลาว สถานี KTV 

บรรยากาศงานสีฐานเฟสติวัล สถานี NBT ขอนแกน 

สีฐานเฟสติวัล ป 61 มวลชนไทย นิวส 

บานแลว-ดอกกัลปพฤกษ-ม.ขอนแกน-สวยงามกลางหนาเเลง Spring news 
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Creative Economy and Society (จํานวน 14 ขาว) 

MOU ระหวาง มข กับหนวยงานภาคเอกชน สถานี NBT ขอนแกน 

ไกพันธุใหม เปนเกาทก็กินได ขาวเชาไทยรัฐ 

ม.ขอนแกนเปดตัวโรงเรียนการบินคุณภาพสูงตอบโจทยการพัฒนาประเทศ สถานี KTV 

มข  จับมือ สปป.ลาว สงนักศึกษาปฎิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษาอาเซียน รุนท่ี 8 Spring news 

มข จอเปดตัว หุนยนตบรรณารักษสายแบว Spring news 

มข ปรับองคกรการเรียนรูรับมือยุคดิจิทัล สนามขาวชอง 7 

มข เปดโรงเรือนตนแบบผลิตหนอนแมลงอุตสาหกรรม ขจัดขยะอินทรีย  ชอง 7 

มข สุดเจง ผลิตเครื่องตรวจจับคนไมสวมหมวกกันน็อค  ชอง 3 

มข.เปดตัว คลิป“หนึ่งชีวิต หนึ่งทางเลือก” ปองกันโรคอัมพฤกษ อัมพาต สถานี KTV 

มข.เปดตัว ลานจอดรถอัจฉริยะ นํารอง 3 จุด ขาวเชาไทยรัฐ 

คนรุนใหมหัวใจประชาธิปไตย จัดกิจกรรม ม.ขอนแกน ชอง 3 

รวมกิจกรรม คนรุนใหมหัวใจประชาธิปไตย ชอง 3 

ขอนแกนแหชมพิพิธภัณฑฮาโลวีนสยองกอนนอน สถานี KTV 

มข.เปดสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สถานี KTV 

 

หมายเหตุ   ไมไดรวมขาวพระราชสํานัก (จํานวน 7 ขาว) 
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บทท่ี 4 

การรายงานผลและขอเสนอแนะ 

สรปุผลการวิเคราะหขาวท่ีถูกเผยแพรสถานีโทรทัศนท้ังสวนกลางและสื่อทองถ่ินท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลักษณะของขาวประเภท Creative Economy and 

Society มีจํานวนมากท่ีสุด (14 ขาว) ซ่ึงสอดคลองกับการจําแนกขาวแบบแยกประเภทกลุมของขาว นั่นคือ 

ขาวกิจกรรมในมหาวิทยาลัย (จํานวน 16 ขาว) จะเห็นไดวา เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนจุดศูนยกลาง

ทางดานภูมิปญญาแขนงตางๆท่ีถูกนํามารวมกันไว อีกท้ังยังมีสถานท่ีกวางขวาง สามารถรองรับกิจกรรมตางๆ

ไดเปนอยางดี ซ่ึงขาวในลักษณะนี้เปนสิ่งท่ีใกลตัวกับชุมชนและสามารถเขาใจ มีสวนรวมไดงาย  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธ สื่อสาร

และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมในการสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย ใหชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือ

องคกรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ พรอมท้ังการสรางความเขาใจท่ีดี กับสื่อมวลชนตางๆ 

มีความสัมพันธท่ีดีตอสื่อมวลชน และการอํานวยความสะดวกในติดตอประสานงานแหลงขาว พรอมท้ังขอมูล

ดานภาพ ในการทําขาวแกสื่อมวลชน ใหสามารถเผยแพรไดท้ังทางโทรทัศนและสื่ออ่ืนๆไดอยางรวดเร็ว  
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ช่ือขาว การเผยแพร/วันท่ี สถานี ภาพประกอบ 

แมลงอุตสาหกรรม ขจัด

ขยะอินทรีย 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RlVaUmh

bsck&list=PL88268EC9394F1E53&index=1 

ชอง 7 

 
มข สุดเจง ผลิต

เครื่องตรวจจับ 

คนไมสวมหมวกกันน็อค 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgh7xYw

MHIw&list=PL88268EC9394F1E53&index=2 

 

ชอง 3 

 
 

คนรุนใหมหัวใจ

ประชาธิปไตย จัดกิจกรรม 

ม.ขอนแกน 

เท่ียงวันทีนเหตุการณ 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

iAHIYILf8 

 

ชอง 3 

 

บานแลว-ดอกกัลปพฤกษ  

ม.ขอนแกน-สวยงามกลาง

หนาเเลง 

https://www.youtube.com/watch?v=yLdjRnR

MES8 

 

Spring 

news 

 
มข จอเปดตัว  

หุนยนตบรรณารักษสาย

แบว 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SpMZ2fq

FRKU&list=PL88268EC9394F1E53&index=3 

 

Spring 

news 

 

มข จับมือ สปป.ลาว  

สงนักศึกษาปฎิบัติงาน  

โครงการสหกิจศึกษา

อาเซียน รุนท่ี 8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIcR9Usf

qdk&list=PL88268EC9394F1E53&index=4 

 

Spring 

news 

 
 

มข. ปรับองคกรการเรียนรู 

รับมือยุคดิจิทัล 

https://www.youtube.com/watch?v=KD5SQItA

RQY&list=PL88268EC9394F1E53&index=5 

 

สนาม

ขาว

ชอง 7 
 

ไกพันธุใหม เปนเกาทก็กิน

ได 

https://www.youtube.com/watch?v=Xbq38GV

hPhA&list=PL88268EC9394F1E53&index=6 

 

ขาวเชา

ไทยรัฐ 

 

แอด คาราบาว  

กราบหลวงพอคูณครั้ง

สุดทาย 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sB7_Gk-

YDGM&list=PL88268EC9394F1E53&index=7 

 

ขาวเชา

ไทยรัฐ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RlVaUmhbsck&list=PL88268EC9394F1E53&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RlVaUmhbsck&list=PL88268EC9394F1E53&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Mgh7xYwMHIw&list=PL88268EC9394F1E53&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Mgh7xYwMHIw&list=PL88268EC9394F1E53&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7-iAHIYILf8
https://www.youtube.com/watch?v=7-iAHIYILf8
https://www.youtube.com/watch?v=yLdjRnRMES8
https://www.youtube.com/watch?v=yLdjRnRMES8
https://www.youtube.com/watch?v=SpMZ2fqFRKU&list=PL88268EC9394F1E53&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SpMZ2fqFRKU&list=PL88268EC9394F1E53&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DIcR9Usfqdk&list=PL88268EC9394F1E53&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DIcR9Usfqdk&list=PL88268EC9394F1E53&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KD5SQItARQY&list=PL88268EC9394F1E53&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KD5SQItARQY&list=PL88268EC9394F1E53&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Xbq38GVhPhA&list=PL88268EC9394F1E53&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xbq38GVhPhA&list=PL88268EC9394F1E53&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=sB7_Gk-YDGM&list=PL88268EC9394F1E53&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=sB7_Gk-YDGM&list=PL88268EC9394F1E53&index=7
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พุทธศาสนิกชนแหเดินทาง

มารวมงานสวดอภิธรรม

ศพหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

อยางเนืองแนน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZuY8Ew

Ew1E&list=PL88268EC9394F1E53&index=8 

 

ขาว

เย็น

ไทยรัฐ 
 

ประชาชนหล่ังไหลวาง

ดอกไมจันทน หลวงพอคูณ 

เพ่ิมข้ึน 

https://www.youtube.com/watch?v=m1cBEJgi

5zs&list=PL88268EC9394F1E53&index=9 

 

ไทยรัฐ

นิวส

โชว  

แหกราบสรีระสังขาร 

หลวงพอคูณ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIPzJyT9

Q-Y&list=PL88268EC9394F1E53&index=10 

 

ขาวเชา

ไทยรัฐ 

 
ขบวนเคล่ือนสังขาร หลวง

พอคูณ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnwO1M

JRVc8&list=PL88268EC9394F1E53&index=11 

 

ขาว

เย็น

ไทยรัฐ  

ขาวทองสนามวันหยุด  

พาไปเท่ียวแหลงพักผอน

ธรรมชาติ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ud77xXn

nyNA&list=PL88268EC9394F1E53&index=12 

 

ขาว

ชอง 

7HD 

 
พระราชทานเพลิง พอคูณ 

29 มค  

ณ พุทธมณฑลอีสาน  

เมรุลอยนกหัสดีลิงค 

 สูง 5 ช้ัน 

https://www.youtube.com/watch?v=yf-

2ZxlKkRg&list=PL88268EC9394F1E53&index=1

3 

 

ไทยรัฐ

ทีวี 

 

ฤกษเผา “หลวงพอคูณ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qENTCvzi

EdQ&list=PL88268EC9394F1E53&index=14 

 

ไทยรัฐ

นิวส

โชว 
 

ขาวในพระราชสํานัก 

รับปริญญา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 

https://www.youtube.com/watch?v=LEqgKRi_

JJo&list=PL88268EC9394F1E53&index=15 

 

สํานัก

ขาว

ไทย 

 

 

ขาวในพระราชสํานัก 

รับปริญญา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

https://www.youtube.com/watch?v=jowM1Xu

pF_k&list=PL88268EC9394F1E53&index=16 

 

ชอง 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZuY8EwEw1E&list=PL88268EC9394F1E53&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_ZuY8EwEw1E&list=PL88268EC9394F1E53&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=m1cBEJgi5zs&list=PL88268EC9394F1E53&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=m1cBEJgi5zs&list=PL88268EC9394F1E53&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=mIPzJyT9Q-Y&list=PL88268EC9394F1E53&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=mIPzJyT9Q-Y&list=PL88268EC9394F1E53&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=OnwO1MJRVc8&list=PL88268EC9394F1E53&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=OnwO1MJRVc8&list=PL88268EC9394F1E53&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ud77xXnnyNA&list=PL88268EC9394F1E53&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ud77xXnnyNA&list=PL88268EC9394F1E53&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yf-2ZxlKkRg&list=PL88268EC9394F1E53&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=yf-2ZxlKkRg&list=PL88268EC9394F1E53&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=yf-2ZxlKkRg&list=PL88268EC9394F1E53&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qENTCvziEdQ&list=PL88268EC9394F1E53&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qENTCvziEdQ&list=PL88268EC9394F1E53&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=LEqgKRi_JJo&list=PL88268EC9394F1E53&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=LEqgKRi_JJo&list=PL88268EC9394F1E53&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=jowM1XupF_k&list=PL88268EC9394F1E53&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jowM1XupF_k&list=PL88268EC9394F1E53&index=16
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2561 

ขาวในพระราชสํานัก 

รับปริญญา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 

https://www.youtube.com/watch?v=DO5xUHg

soQc&list=PL88268EC9394F1E53&index=17 

 

ชอง 5 

 

ขาวในพระราชสํานัก 

รับปริญญา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 

https://www.youtube.com/watch?v=qDvwEVe

UCvA&list=PL88268EC9394F1E53&index=18 

 

เครือขาย 

thaitv6 

 
 

ขาวในพระราชสํานัก 

รับปริญญา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 

https://www.youtube.com/watch?v=iM94Wqc

QVJg&list=PL88268EC9394F1E53&index=19 

 

PRD 

 

บรรยากาศงานสีฐาน 

เฟสติวัล 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPYWy3t

Er8c&list=PL88268EC9394F1E53&index=20 

 

NBT 

 

มข.แถลงความพรอมจัด

งาน 

สีฐานเฟสติวัล บุญสมมา

บูชาน้ํา 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lxMcjAB

V4M&list=PL88268EC9394F1E53&index=21 

 

 

 

มข.เปดตัว ลานจอดรถ

อัจฉริยะ  

นํารอง 3 จุด 

https://www.youtube.com/watch?v=jrrgoHL6P

5Y&list=PL88268EC9394F1E53&index=22 

 

ขาวเชา

ไทยรัฐ 

  

มข. เดินหนาโครงการน้ํา

ใชซํ้า 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RAK3aTE

1Fko&list=PL88268EC9394F1E53&index=23 

 

NBT 

 
Solar Farm 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUyQkjLJ

u-o&list=PL88268EC9394F1E53&index=24 

 

NBT 

 
เกษตร มข.หนุนมินิฟารม

สรางรายไดในพ้ืนท่ีจํากัด

แกเกษตรกร 

https://www.youtube.com/watch?v=mneEVVL

4EjE&list=PL88268EC9394F1E53&index=25 

 

KTV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DO5xUHgsoQc&list=PL88268EC9394F1E53&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=DO5xUHgsoQc&list=PL88268EC9394F1E53&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=qDvwEVeUCvA&list=PL88268EC9394F1E53&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=qDvwEVeUCvA&list=PL88268EC9394F1E53&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=iM94WqcQVJg&list=PL88268EC9394F1E53&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=iM94WqcQVJg&list=PL88268EC9394F1E53&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=mPYWy3tEr8c&list=PL88268EC9394F1E53&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=mPYWy3tEr8c&list=PL88268EC9394F1E53&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=3lxMcjABV4M&list=PL88268EC9394F1E53&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=3lxMcjABV4M&list=PL88268EC9394F1E53&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=jrrgoHL6P5Y&list=PL88268EC9394F1E53&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=jrrgoHL6P5Y&list=PL88268EC9394F1E53&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=RAK3aTE1Fko&list=PL88268EC9394F1E53&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=RAK3aTE1Fko&list=PL88268EC9394F1E53&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=RUyQkjLJu-o&list=PL88268EC9394F1E53&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=RUyQkjLJu-o&list=PL88268EC9394F1E53&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mneEVVL4EjE&list=PL88268EC9394F1E53&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mneEVVL4EjE&list=PL88268EC9394F1E53&index=25
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ชาวขอนแกนแหชม

พิพิธภัณฑฮาโลวีนสยอง

กอนนอน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spk2Doz

mnYU&list=PL88268EC9394F1E53&index=26 

 

KTV 

 
ทันตแพทยศาสตร มข.สืบ

สาน 

พระปณิธาน เพ่ือปวง

ประชา มีฟนดี 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRDJY9M

hubI&list=PL88268EC9394F1E53&index=27 

 

KTV 

 

เทศกาลอาหารจีนเลิศรส 

สูความเปนนานาชาติ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cNcqM4

bOQk&list=PL88268EC9394F1E53&index=28 

 

KTV 

 

ม.ขอนแกนเปดตัวโรงเรียน

การบินคุณภาพสูงตอบ

โจทยการพัฒนาประเทศ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TH_8TUy

_xgc&list=PL88268EC9394F1E53&index=29 

 

KTV 

 

มข.เปดสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=puin-

nLI3-s&list=PL88268EC9394F1E53&index=30 

 

KTV 

 
มข.มอบเงินชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัยใหกับ 

สปป.ลาว 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMW_ekV

lbuQ&list=PL88268EC9394F1E53&index=31 

 

KTV 

 
มข.จับมือสวนสัตว

ขอนแกน MOU เปนแหลง

เรียนรูธรรมชาติ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjqy57V8

VNM&list=PL88268EC9394F1E53&index=32 

 

KTV 

 

สวนสัตวขอนแกน ลงนาม 

MOU ผลักดันพัฒนาดาน

วิชาการ รวมกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gImXm75

xdaI&list=PL88268EC9394F1E53&index=33 

 

สะออน

นิวส 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spk2DozmnYU&list=PL88268EC9394F1E53&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=spk2DozmnYU&list=PL88268EC9394F1E53&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=LRDJY9MhubI&list=PL88268EC9394F1E53&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=LRDJY9MhubI&list=PL88268EC9394F1E53&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=1cNcqM4bOQk&list=PL88268EC9394F1E53&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=1cNcqM4bOQk&list=PL88268EC9394F1E53&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=TH_8TUy_xgc&list=PL88268EC9394F1E53&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=TH_8TUy_xgc&list=PL88268EC9394F1E53&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=puin-nLI3-s&list=PL88268EC9394F1E53&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=puin-nLI3-s&list=PL88268EC9394F1E53&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=lMW_ekVlbuQ&list=PL88268EC9394F1E53&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=lMW_ekVlbuQ&list=PL88268EC9394F1E53&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=zjqy57V8VNM&list=PL88268EC9394F1E53&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=zjqy57V8VNM&list=PL88268EC9394F1E53&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=gImXm75xdaI&list=PL88268EC9394F1E53&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=gImXm75xdaI&list=PL88268EC9394F1E53&index=33
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พิธีเปดอาคารอํานวยการ

อุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK497qiG

NAc&list=PL88268EC9394F1E53&index=34 

 

ชอง9 

 

พิธีเปดอาคารอํานวยการ

อุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlp8dxYF

eLU&list=PL88268EC9394F1E53&index=35 

 

ชอง5 

 

อุโมงคตนไม 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUxfdIKBF

Q0&list=PL88268EC9394F1E53&index=36 

 

KTV 

 

นิทรรศการหอย 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8A7iA_bb

w_U&list=PL88268EC9394F1E53&index=37 

 

KTV 

 

การใชพลังงานอยาง

สมารทท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M42wU

XXwVE&list=PL88268EC9394F1E53&index=38 

 

 

 

เดินหนาประเทศไทย : 

ขับเคล่ือนไทยแลนด 4.0 

กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DFmQPF

uUbvM&list=PL88268EC9394F1E53&index=39 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK497qiGNAc&list=PL88268EC9394F1E53&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=CK497qiGNAc&list=PL88268EC9394F1E53&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=Hlp8dxYFeLU&list=PL88268EC9394F1E53&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=Hlp8dxYFeLU&list=PL88268EC9394F1E53&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=lUxfdIKBFQ0&list=PL88268EC9394F1E53&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=lUxfdIKBFQ0&list=PL88268EC9394F1E53&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=8A7iA_bbw_U&list=PL88268EC9394F1E53&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=8A7iA_bbw_U&list=PL88268EC9394F1E53&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=6M42wUXXwVE&list=PL88268EC9394F1E53&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=6M42wUXXwVE&list=PL88268EC9394F1E53&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=DFmQPFuUbvM&list=PL88268EC9394F1E53&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=DFmQPFuUbvM&list=PL88268EC9394F1E53&index=39
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