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ส่วนที� 1 

ข้อมูลทั�วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1.1 ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
คณะกรรมการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งมีจอมพลสฤษดิ.  ธนะรัชต ์เป็นประธาน ไดมี้มติ
เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2505 ให้จดัตั7งสถาบนัการศึกษาชั7นสูงทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และ
เกษตรศาสตร์ขึ7 นที�จังหวดัขอนแก่น ต่อมาได้เปลี�ยนชื�อสถาบันนี7 เป็น มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการก่อตั7งมหาวิทยาลยั เพื�อเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และศูนยก์ลางทางดา้นวิชาการของภูมิภาคนี7  ต่อมาเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหเ้ปลี�ยนชื�อเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไดมี้พระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที�  25  
มกราคม พ.ศ. 2509  และต่อมาไดก้าํหนดใหว้นัดงักล่าวเป็นวนัสถาปนามหาวทิยาลยัแห่งนี7  
 

1.2 ตรา สี และต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
� ตราของมหาวิทยาลยัขอนแก่น   คือ  ตราพระธาตุพนม 
� ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  ตน้กลัปพฤกษ์ 
� สีประจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  สีอิฐ 

 สําหรับตราของมหาวิทยาลยัขอนแก่นนั7น พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)         
ใหน้ายพินิจ สุวรรณะบุณย ์ยกร่างตราประจาํมหาวทิยาลยัขอนแก่นขึ7น ในชั7นแรกนั7นเป็นรูปพระธาตุพนม 
ทั7งสองขา้งมีลายช่อกระหนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององค์พระธาตุเป็นชื�อมหาวิทยาลยัขอนแก่น      
บนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธน ไดน้าํร่างดงักล่าวปรึกษาหารือกบัผูอ้อกแบบและผูรู้้แห่ง
ราชบณัฑิตยสถาน เห็นสมควรใหป้รับปรุงแกไ้ขลายช่อกระหนกเป็นรูปเทวดาอญัเชิญมิ�งขวญัสิริมงคล 
พนมประทานสู่สถาบนัและเปลี�ยนแถบแพรป้ายชื�อเป็นชื�อมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนขอนไม ้ 
สาํหรับพื7นหลงัยงัคงแบ่งเป็น 3 ช่อง อนัหมายถึงคุณธรรมของนกัศึกษา  3  ประการ  ไดแ้ก่ 
  วทิยา คือ  ความรู้ดี 
  จริยา คือ  ความประพฤติดี 
  ปัญญา คือ  ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด 
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1.3 การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 5.6.5 พนัธกจิของบัณฑิตวทิยาลยั 

  กาํหนดและกาํกบัทิศทาง นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น รวมทั7งทาํงานร่วมกบัคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา สนับสนุน พฒันาและจดัการศึกษาหลักสูตร
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาร่วม ทั7งที�เป็นหลกัสูตรปกติและนานาชาติ 
 5.6.�  ประเด็นยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

F) การพฒันาบณัฑิตศึกษาเพื�อพฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่นใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
(Research Based University) 

X) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพื�อสร้างทีมวจิยัที�
เขม้แขง็ 

Y) ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานของบณัฑิตศึกษา 
Z) การจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมที�นาํไปสู่การพฒันางานวจิยัที�เกิดจากการบูรณา

การศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ 
[)  พฒันาบณัฑิตศึกษาใหก้า้วไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
\)  การตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
])  การบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 :  การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื�อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นให้เป็นมหาวทิยาลยัวจัิย (Research Based University) 

เป้าหมายหลกั  

F.  มีระบบและกระบวนการการเชื�อมโยงบัณฑิตศึกษากับระบบการวิจัยของ
มหาวทิยาลยัทั7งกรอบทิศทางการวจิยั กลุ่มวจิยั (Clusters) และศูนยว์จิยัเฉพาะทาง 

X.  มีระบบสนบัสนุนการถ่ายทอดผลงานการวจิยั เพื�อการใชป้ระโยชน์ และการพฒันา
เป็นนวตักรรม หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Y.  ผลงานวิจัยที�มีคุณภาพที�ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที�มี impact สูง 
ผลงานวิจยัที�สามารถนาํไปพฒันาเพื�อแกปั้ญหาเชิงพื7นที� สังคม และประเทศชาติ และผลงานวิจยัที�
สามารถต่อยอดเพื�อพฒันานวตักรรม และก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญามีมากขึ7น 
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มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

F. กาํหนดกรอบการวจิยับณัฑิตศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขาวชิา (กลุ่มวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ให้เชื�อมโยงกบักลุ่ม
วจิยั (Cluster) หลกัของมหาวทิยาลยั และศูนยว์จิยัเฉพาะทาง 
  X. สนบัสนุนใหเ้ปิดหลกัสูตรปริญญาเอกใหม้ากขึ7น และเพิ�มจาํนวนนกัศึกษาปริญญาเอก 
  3.   จดัหาทุนวจิยั เพื�อรับนกัศึกษาที�มีศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอก 
  4. พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนกัวจิยัหลงัปริญญาเอก (Post-Doctoral Program) 
  5.   เชื�อมโยงงานวิจยับณัฑิตศึกษา กลุ่มวิจยัหลกั (Clusters) ของมหาวิทยาลยั และ
ศูนยว์จิยัเฉพาะทางใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตบณัฑิตศึกษา ภายใตก้รอบของหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม 
  6.  ส่งเสริมและพฒันางานวจิยัทางดา้นมนุษยศาสตร์ทั7งทางดา้นปริมาณ และคุณภาพ 
  ].  พฒันาตวัชี7วดัคุณภาพของงานวจิยัทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  j.  เปิดช่องทางการถ่ายทอดผลงานวิจยัเพื�อการใชป้ระโยชน์และพฒันาเป็นนวตักรรม
หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   F) พัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาที�ได้รับการตีพิมพ์ทั7 งในและ
ต่างประเทศเพื�อการอา้งอิง และส่งเสริมใหน้กัวจิยั คณาจารย ์และนกัศึกษา ไดอ้า้งอิงจากฐานขอ้มูล 
   X) การพิจารณาประเมินคุณภาพและศกัยภาพของงานวิจยับณัฑิตศึกษาเพื�อให้
สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาเชิงพื7นที�และการนาํไปสู่การจดสิทธิบตัร และลิขสิทธิ.   
เพื�อเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา   
  9.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกทั7งภาครัฐและ
เอกชนมหาวิทยาลยัจะสามารถทาํให้นกัศึกษาและคณาจารยเ์ขา้ถึงโจทยแ์ละปัญหาวิจยัที�มี impact 
สูง รวมถึงการที�บณัฑิตวิทยาลยัเป็นตวัเชื�อมโยงให้หน่วยงานเหล่านั7นนาํผลวิจยัไปใช้ประโยชน์
อยา่งแทจ้ริง  ซึ� งอาจจะตอ้งทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในที�ใกลชิ้ดกบัพื7นที�ให้ทาํหนา้ที�เป็นผู ้
รวบรวมโจทยปั์ญหาของชุมชนและสังคม เพื�อนาํมากาํหนดโจทยว์จิยั 

1.3.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์

บัณฑิตศึกษา เพื�อสร้างทมีวจัิยที�เข้มแข็ง 

เป้าหมายหลกั 

1. นกัศึกษามีศกัยภาพสูงในการทาํวิจยั และสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจยัทั7งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

2. คณาจารย์บัณฑิตศึกษามีความสามารถสูงในการทําวิจัย และให้ค ําปรึกษา
วทิยานิพนธ์ โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากผูมี้ประสบการณ์สูง และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
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3. สามารถสร้างทีมวิจยับณัฑิตศึกษาที�เขม้แข็ง ซึ� งเป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
อาจารย ์(อาจารยอ์าวโุส อาจารยที์�ยงัมีประสบการณ์นอ้ย) และนกัศึกษา รวมทั7งนกัวิจยัในหลกัสูตร
การฝึกอบรมนกัวจิยัหลงัปริญญาเอก 

มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  1. พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 
   พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาโดยสร้างหลกัสูตรสําหรับพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
ทางการวเิคราะห์ วจิยั ดา้นภาษาองักฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจดัหลกัสูตรการอบรม
แบบเฉพาะ เช่น ถา้เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษตอ้งเป็นหลกัสูตรที�เนน้การเขียนภาษาองักฤษสําหรับ
วิชาการ  เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียน
บทความวิจยั เพื�อตีพิมพ ์การจดัทาํหลกัสูตรตอ้งเป็นแต่ละเรื�องแบบต่อเนื�อง แต่ละภาคการศึกษา 
เมื�ออบรมผา่นเกณฑแ์ต่ละหลกัสูตรจะไดป้ระกาศนียบตัรผา่นการอบรม และจะไดรั้บการบนัทึกใน 
Transcript 
  X. เพิ�มศักยภาพของคณาจารย์บณัฑิตศึกษา และส่งเสริมให้มีการดึงทักษะความรู้
ความสามารถมาใชใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ โดยการ 
   F) ขยายเครือข่ายอาจารยที์�ปรึกษาใหมี้จาํนวนมากขึ7น และทาํกิจกรรมาร่วมกนัมาก
ขึ7น โดยเฉพาะกิจกรรมดา้นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นทกัษะการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ การทาํ
วจิยั การเขียนบทความวจิยั 
   X) สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้
บริหารงานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 
   Y) พฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการวิชาการ โดยใช้หลกัการของการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ระสบผลสําเร็จในแต่ละด้าน เช่น การ
บริหารหลกัสูตร การบริหารงานวจิยั เป็นตน้ 
   Z) สร้างเวทีหรือพื7นที�สําหรับการถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมดา้นการวิจยั การ
ให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างอาจารยอ์าวุโส และอาจารยใ์หม่ โดยการให้ทาํงานร่วมกนั เช่น 
การเป็นกรรมการพิจารณาทุนโครงการวิจยัต่างๆ ร่วมกนั การเป็นกรรมการอ่านบทความ (peer 
review) ร่วมกนั 
  Y. ปรับกระบวนการในการใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดย 
   F) การส่งเสริมให้คณาจารย์ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชาจดักลุ่มการวิจัย โดย
คณาจารยที์�มีความชาํนาญ หรือความสนใจร่วมกนัใหเ้ป็นกลุ่มวจิยัเดียวกนั  
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   X) การเลือกหัวขอ้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องเลือกภายใตก้ลุ่มงานวิจยัของ
อาจารย ์อาจารยแ์ต่ละคนสามารถที�รับเป็นอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ไดต้ามเกณฑ ์ 
   Y) การให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งทาํร่วมกนั อาจจะจดัเวทีให้นกัศึกษาในกลุ่ม
นาํเสนอผลงาน อาจารยที์�ปรึกษาที�อาวโุสในกลุ่มเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะ 

  1.3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ

บัณฑิตศึกษา  
 เป้าหมายหลกั  

  F. มีมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที�ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แต่
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 
  X. มีระบบกลและไกการพฒันาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นงานวิจยัที�มี
คุณภาพ 
  Y. มีระบบการประเมินผลติดตามการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 
  Z. มีระบบการประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษาที�สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ
มหาวทิยาลยั 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  F. พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานบณัฑิตศึกษาให้เชื�อมโยงกบัคณะ 
หน่วยงาน และสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งยดืหยุน่แต่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  X. ปรับปรุงระเบียบ และมาตรฐานในการจดัการศึกษาให้มีความชดัเจน ทนัต่อการ
เปลี�ยนแปลงและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้
  Y. จดัใหมี้ทุนที�ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพของงานวจิยับณัฑิตศึกษา 
  Z. จดักิจกรรมพฒันาทกัษะและศักยภาพของนักศึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์ที�มี
คุณภาพ 
  [. ส่งเสริมและยกยอ่งชมเชยผลงานวทิยานิพนธ์ที�มีคุณภาพ   
  \. พฒันาวารสารวิจยั (ฉบบับณัฑิตศึกษา) ให้เป็นวารสารที�มี Peer Review และ
สามารถใชเ้ป็นแหล่งตีพิมพผ์ลงานที�เป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 
  ]. จดัใหมี้คลินิกในการใหค้าํปรึกษาดา้นสถิติ  ภาษาองักฤษ  การเขียนบทความ และ
กิจกรรมดา้นอื�นๆ เพิ�มขึ7น 
  j. สื�อสารและสร้างความเขา้ใจกระบวนการพฒันาคุณภาพวทิยานิพนธ์ 
  p.   พฒันาและปรับปรุงระบบผลการประเมินการบริหารจดัการหลกัสูตร 
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  Fq.  พฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  ปฏิบติั
ได ้และสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

  1.3.2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที�นําไปสู่การ

พฒันางานวจัิยที�เกดิจากการบูรณาการศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ 

 เป้าหมายหลกั 

  F. มีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมระดบับณัฑิตศึกษา เพิ�มขึ7น 
  X. มีระบบบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม 
   มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  F.   ผลกัดนัให้พฒันาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบณัฑิตศึกษา ตามศกัยภาพของ
มหาวิทยาลัยภายใตข้้อตกลงที�ชัดเจนร่วมกันระหว่างคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์วิจยั/หรือหน่วยงาน
ภายนอก  โดยบณัฑิตวิทยาลยัทาํหน้าที�เป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัประชุมติดต่อประสานงานและ
ดาํเนินการเพื�อใหเ้กิดหลกัสูตรร่วม  
  X. กาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร
สาขาวิชาร่วม โดยคาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกนัจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผูเ้กี�ยวขอ้งพึงไดรั้บประโยชน์จากการจดัการหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม
และยติุธรรม  
  Y. พฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม 
  Z.   จดัใหมี้ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 
ทั7งในด้านโครงสร้างการบริหารจดัการ สถานที� บุคลากร งบประมาณ และอื�นๆ เพื�อให้แต่ละ
หลกัสูตรสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พฒันาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 

 เป้าหมายหลกั 

  F. มีหลกัสูตรนานาชาติหรือหลกัสูตรที�ศึกษาเป็นภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา ที�
สามารถรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเพิ�มขึ7น 
  X. คุณภาพการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติที�มีประสิทธิภาพ 
  Y. มีระบบการบริการนกัศึกษานานาชาติที�มีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

F. ส่งเสริมการเปิดหลกัสูตรนานาชาติหรือหลกัสูตรที�ศึกษาเป็นภาษาองักฤษระดบั
บณัฑิตศึกษา  
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F) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาใน
สาขาที�มีศกัยภาพสูง และเป็นความต้องการในระดับประเทศและสากล ให้เปิดเป็นหลักสูตร
นานาชาติหรือหลกัสูตรที�ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ และเปิดช่องทางให้สามารถรับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศไดม้ากยิ�งขึ7น 

X) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจดัการหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษากบัมหาวิทยาลยัที�มีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับในต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัที�มี 
M.O.U.กบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 X.  พฒันาศกัยภาพอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอน และ
หรือใหค้าํปรึกษาการทาํวจิยัของนกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ 
  Y.  พฒันาระบบบริการนกัศึกษานานาชาติ ที�เอื7อต่อการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศให้
เขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัมากขึ7น 
  Z.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการนกัศึกษานานาชาติ 
  [.  พฒันาระบบการรับเขา้ศึกษานกัศึกษานานาชาติใหมี้ความยดืหยุน่ 

  \.  ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื�อให้เขา้ถึงตลาดนกัศึกษานานาชาติ โดยสร้าง
ความสัมพนัธ์ที�ดีกบัศิษยเ์ก่า และมีกิจกรรมร่วมกนัมากขึ7น 

  1.3.2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6 :  การตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

 เป้าหมายหลกั 

  F. สามารถวางแผนการส่งเสริมการตลาดของหลกัสูตรต่าง ๆ ของคณะวิชาต่างๆ ใน
ลกัษณะบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เพื�อให้การส่งเสริมการตลาดไปใน
ทิศทางเดียวกนัได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที�ดีให้กบัการจดัการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา 
  2. ใหมี้ระบบการรับเขา้ไดห้ลายช่องทางและยดืหยุน่ 
  Y.  ใหมี้ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานกบับณัฑิตวทิยาลยัมากขึ7น 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  F. วิเคราะห์และจดักลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลกัสูตร เพื�อการทาํการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ที�เหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทั�วถึง 
  X. พฒันาระบบการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) เพื�อให้การประชาสัมพนัธ์และการตลาดไปในทิศทางเดียวกนั โดย
มุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ทีดีให้กบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
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  Y. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั7 งภาคราชการและเอกชนในต่างประเทศที�เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  เพื�อทาํขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบับณัฑิตศึกษา
บณัฑิตศึกษา 
  Z. ปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยัใหเ้ป็นปัจจุบนัและเขา้ถึงไดง่้าย 
  [. ปรับระบบการรับเขา้โดยใหมี้การรับเขา้ไดห้ลายวธีิ และให้อาํนาจการตดัสินใจอยู่
ที�คณะ/สาขาวชิา หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  \. ปรับปรุงระบบขอ้มูลของผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาให้สมบูรณ์และ
นาํขอ้มูล 
  ]. สร้างความร่วมมือศิษยเ์ก่าระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศเป็นตวัเชื�อมโยงและ
ทาํกิจกรรมระหวา่งบณัฑิตวทิยาลยักบัหน่วยงานในต่างประเทศ 
  8.  ปรับปรุงฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าใหส้มบูรณ์ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 7 :  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เป้าหมายหลกั 

  F. การบริหารภายในองค์กรแบบมีส่วนร่วมที�เอื7อต่อการเปลี�ยนแปลงโดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล 
  X. พฒันาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเนน้ระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร(Competency Base) และการสะสมความเชี�ยวชาญในงานที�รับผิดชอบ รวมทั7งพฒันา
ระบบการบริหารการปฏิบติังานของบุคลากรที�จะนาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังานและ
ทาํงานเป็นทีม 
  Y. พฒันาระบบการสื�อสารทั7งในและนอกองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
  Z. พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและโครงสร้างทางดา้นเทคโนโลยีและการ
สื�อสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
  [. มีวิธีการบริหารงบประมาณและสร้างกลไกในการหารายไดเ้พื�อการจดัการศึกษา
บณัฑิตศึกษาใหส้ามารถเลี7ยงตวัเองได ้

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที�จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  F. จดัการบริหารภายในองค์กร โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพื�อสร้างความเขา้ใจ  ความสามคัคี  และการทาํงานร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร 
  X. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
มหาวทิยาลยั 
  Y. สร้างจิตสาํนึกและความผกูพนัที�ดีของผูป้ฏิบติังานที�มีต่อองคก์ร 
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  Z. ยกระดบัการใหบ้ริการ One Stop Service ในดา้นขอ้มูลทางดา้นบณัฑิตศึกษา ทั7งที�
คณะ และบณัฑิตวทิยาลยั  
  [. พฒันาระบบงานบริหารงานบุคคล โดยเป็นระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบุคคล  (Competency Base) และเนน้การสร้างและสะสมความชาํนาญในภาระงานที�รับผิดชอบ 
และการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน เพื�อยกระดบัมาตรฐานการทาํงานใหสู้งขึ7น   
  \. การสร้างค่านิยมในการทาํงาน 
  ]. การบูรณาการจริยธรรมคุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรม และความเป็นไทย เขา้ไป
ในกระบวนการทาํงานของบุคลากร 
  j. สร้างช่องทางที�ใช้ในการติดต่อประสานงานโดยตรงระหว่างคณบดีบัณฑิต
วทิยาลยั และคณบดีคณะต่างๆ ประธานบริหารหลกัสูตร  ทั7งที�เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
  p.   ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  และโครงสร้างพื7นฐาน
เทคโนโลย ี
  Fq.  ทบทวนวิธีการบริหารงบประมาณ และเงินรายได้เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของบณัฑิตศึกษา 
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1.4 โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวทิยาลยั 
จากนโยบายของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและนโยบายของหาวิทยาลยัขอนแก่น

สนบัสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ไดป้รับโครงสร้างเพื�อรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และ
ความคล่องตวัในการปฏิบติังานและเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารงานในองคก์ร บณัฑิตวิทยาลยัจึง
ไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสาํนกังานคณบดีใหม่ ดงันี7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภารกจิกลุ่มอาํนวยการ 
 

ภารกจิกลุ่มสารสนเทศและวชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประสานงาน 

การปฏิบัติตามนโยบายฯ 

เลขานุการคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
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5.� การบริหารจัดการในสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื�อให้บณัฑิตวิทยาลยั สามารถบริหารและดาํเนินการในบทบาทผูป้ระสานงานและ

สนับสนุนการจดัการศึกษา กาํกบัและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และ
บริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บณัฑิตวิทยาลยั
ได้แบ่งกลุ่ม   ภารกิจ ออกเป็น X กลุ่มภารกิจ ดงันี7  

1.5.1 ภารกิจกลุ่มอาํนวยการ ทาํหน้าที�อาํนวยการเพื�อเกิดความสะดวกและคล่องตวั
และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบตัิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดย
อาํนวยความสะดวกด้านการคลงัและพสัดุ ธุรการ อาคารสถานที�และยานพาหนะ  และดูแล
งานด้านบริหารงานบุคคล การเจา้หน้าที� และงานบริหารทั�วไปอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมาย  
 1.5.2 ภารกจิกลุ่มสารสนเทศและวชิาการ ทาํหนา้ที�ปฏิบติังานเชิงรุกตามแผนยทุธศาสตร์
ของบณัฑิตวิทยาลยั ประกอบดว้ยงานดา้นนโยบายและแผน วิจยัสถาบนั ระบบสารสนเทศ การ
ประกนัคุณภาพ วิเทศสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์ ทุนการศึกษา ส่งเสริมและพฒันาทกัษะนกัศึกษา 
รับเขา้ หลกัสูตร วทิยานิพนธ์ และสาขาวชิาร่วม  

 

1.6 ประวัติหลักสูตร 
 บณัฑิตวิทยาลยัไดเ้ปิดรับนกัศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั7งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนั โดยมีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ�มขึ7นเรื� อย ๆ ดงัรายละเอียดตามตาราง
ขา้งล่างนี7  
 

ชื�อหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ 

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 1 สัตวศาสตร์ ป.โท 2523 

  2 พืชไร่ ป.โท 2523 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 3 วศิวกรรมโยธา ป.โท 2523 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 4 จิตวทิยาการศึกษาและการให้
คาํปรึกษา 

ป.โท 2523 

  5 การวดัและประเมินผลการศึกษา ป.โท 2523 

  6 หลกัสูตรและการสอน ป.โท 2523 

  7 เทคโนโลยกีารศึกษา ป.โท 2525 
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ชื�อหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ 

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

  8 วทิยาศาสตร์ศึกษา ป.โท 2526 

  9 การบริหารการศึกษา ป.โท 2527 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 10 การพยาบาลผูใ้หญ่ ป.โท 2530 

  11 การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว ป.โท 2530 

  12 การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน ป.โท 2530 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 13 วศิวกรรมไฟฟ้า ป.โท 2531 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 14 สังคมวทิยา ป.โท 2531 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 15 คณิตศาสตร์ ป.โท 2532 

  16 กีฏวทิยา ป.โท 2532 

  17 วทิยาโรคพืช ป.โท 2532 

  18 การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ป.โท 2532 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 19 วศิวกรรมเกษตร ป.โท 2532 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 20 ชีววทิยา ป.โท 2533 

  21 กายวภิาคศาสตร์ ป.โท 2533 

  22 ปรสิตวทิยา ป.โท 2533 

การจดัการการพฒันาชนบท
มหาบณัฑิต (นานาชาติ) 

23 การจดัการการพฒันาชนบท
มหาบณัฑิต (นานาชาติ) 

ป.โท 2534 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 24 พืชสวน ป.โท 2534 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

25 อนามยัสิ�งแวดลอ้ม ป.โท 2534 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 26 เภสัชวทิยา ป.โท 2535 

  27 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา
โมเลกุล 

ป.โท 2535 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 28 วศิวกรรมเครื�องกล ป.โท 2535 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 29 เคมี ป.โท 2536 

  30 สรีรวทิยาทางการแพทย ์ ป.โท 2536 
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ชื�อหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ 

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

  31 จุลชีววทิยาทางการแพทย ์ ป.โท 2536 

  32 ทนัตกรรมจดัฟัน ป.โท 2537 

  33 เทคโนโลยธีรณี ป.โท 2537 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 34 การจดัการสารสนเทศ ป.โท 2537 

  35 การบริหารการพฒันา ป.โท 2537 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 36 ปฐพีศาสตร์และสิ�งแวดลอ้ม ป.เอก 2538 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 37 การบริหารการพยาบาล ป.โท 2538 

  38 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ป.โท 2538 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 39 เภสัชกรรมคลินิก ป.โท 2538 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 40 ปฐพีศาสตร์และสิ�งแวดลอ้ม ป.โท 2538 

  41 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.โท 2538 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 42 พฒันาสังคม ป.โท 2538 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 43 ชีวเคมี ป.โท 2539 

  44 ฟิสิกส์ ป.โท 2539 

  45 สถิติประยกุต ์ ป.โท 2539 

  46 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.โท 2539 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

47 ชีวสถิติ ป.โท 2539 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 48 หลกัสูตรและการสอน ป.เอก 2540 

  49 พฒันศาสตร์ ป.เอก 2540 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 50 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.โท 2540 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 51 วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ป.โท 2540 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 52 ภาษาองักฤษ ป.โท 2540 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 53 ชีวเคมี ป.เอก 2541 

  54 พืชไร่ ป.เอก 2541 
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ชื�อหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ 

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

  55 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา
โมเลกุล 

ป.เอก 2541 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 56 การพยาบาลเด็ก ป.โท 2541 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 57 สัตวศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2541 

  58 พืชไร่ (นานาชาติ) ป.โท 2541 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 59 วศิวกรรมเคมี ป.โท 2541 

  60 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.โท 2541 

  61 วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม ป.โท 2541 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 62 ปรัชญา ป.โท 2541 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

63 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2541 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 64 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ป.โท 2542 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 65 ชีววทิยา ป.เอก 2542 

  66 การพยาบาล ป.เอก 2542 

  67 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.เอก 2542 

  68 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.เอก 2542 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 69 ธุรกิจการเกษตร ป.โท 2542 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 70 สัตวศาสตร์ ป.เอก 2543 

  71 วทิยาโรคพืช ป.เอก 2543 

  72 การบริหารการศึกษา ป.เอก 2543 

  73 เภสัชวทิยา ป.เอก 2543 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 74 การประมง ป.โท 2543 

  75 ทนัตกรรมประดิษฐ ์(นานาชาติ) ป.โท 2543 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

76 โภชนศาสตร์เพื�อสุขภาพ ป.โท 2543 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 77 ฟิสิกส์ ป.เอก 2544 
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ชื�อหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ 

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

  78 สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2544 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 79 เภสัชภณัฑ ์ ป.โท 2544 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 80 ปริทนัตวทิยา ป.โท 2544 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 81 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ป.โท 2544 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

82 การบริหารสาธารณสุข ป.โท 2544 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 83 กีฏวทิยา ป.เอก 2545 

  84 เกษตรเชิงระบบ ป.เอก 2545 

  85 วจิยัและพฒันาเภสัชภณัฑ ์ ป.เอก 2545 

  86 ชีวเวชศาสตร์ ป.เอก 2545 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 87 การจดัการเภสัชกรรม ป.โท 2545 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 88 เกษตรเชิงระบบ ป.โท 2545 

  89 การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการจดัการ
ดา้นสุขภาพ 

ป.โท 2545 

  90 ชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2545 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 91 วศิวกรรมอุตสาหการ ป.โท 2545 

ป.บณัฑิตทางสัตวแพทย์
คลินิก 

92 สัตวเ์ลี7ยง ป.บณัฑิต 2546 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 93 วศิวกรรมเครื�องกล ป.เอก 2546 

  94 วศิวกรรมเกษตร ป.เอก 2546 

  95 วศิวกรรมโยธา ป.เอก 2546 

  96 สารสนเทศศึกษา ป.เอก 2546 

  97 วทิยาศาสตร์ช่องปาก ป.เอก 2546 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 98 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ป.โท 2546 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 99 วทิยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม ป.โท 2546 

  100 วทิยาการคอมพิวเตอร์ ป.โท 2546 
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  101 เคมีอินทรีย ์ ป.โท 2546 

  102 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ป.โท 2546 

  103 กายภาพบาํบดั ป.โท 2546 

  104 เภสัชเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ป.โท 2546 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 105 คณิตศาสตรศึกษา ป.โท 2546 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

106 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ป.โท 2546 

การวางแผนภาคและเมือง
มหาบณัฑิต 

107 การวางแผนภาคและเมือง
มหาบณัฑิต 

ป.โท 2547 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 108 การตลาด ป.โท 

 

2547 

  109 การจดัการการท่องเที�ยวเชิง
สร้างสรรค ์

ป.โท 2547 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 110 เคมี ป.เอก 2547 

  111 เคมีอินทรีย ์ ป.เอก 2547 

  112 พืชสวน ป.เอก 2547 

  113 วศิวกรรมไฟฟ้า ป.เอก 2547 

  114 พยาธิชีววทิยา ป.เอก 2547 

  115 จุลชีววทิยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2547 

  116 สรีรวทิยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2547 

  117 กายวภิาคศาสตร์ ป.เอก 2547 

  118 ปรสิตวทิยา ป.เอก 2547 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 119 การผดุงครรภ ์ ป.โท 2547 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 120 เทคโนโลยสีารสนเทศ ป.โท 2547 

  121 พยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ ป.โท 2547 

  122 วทิยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ป.โท 2547 

  123 วทิยาการสืบพนัธ์ุสัตว ์ ป.โท 2547 
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ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 124 เทคโนโลยกีารศึกษา ป.เอก 2548 

  125 วทิยาศาสตร์คลินิก ป.เอก 2548 

  126 ประสาทวทิยาศาสตร์ ป.เอก 2548 

  127 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา
โมเลกุล (นานาชาติ) 

ป.เอก 2548 

  128 สังคมวทิยา ป.เอก 2548 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

129 การปกครองทอ้งถิ�น ป.โท 2548 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 130 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา
โมเลกุล (นานาชาติ) 

ป.โท 2548 

  131 ประสาทวทิยาศาสตร์ ป.โท 2548 

  132 เวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ) ป.โท 2548 

  133 การวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2548 

  134 พิษวทิยา ป.โท 2548 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 135 การบริหารอุตสาหกรรมและ
วสิาหกิจ 

ป.โท 2548 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 136 หลกัสูตรและการสอนการศึกษา
พิเศษ 

ป.โท 2548 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 137 เภสัชบาํบดั ป.บณัฑิต 2549 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 138 คณิตศาสตร์ ป.เอก 2549 

  139 พืชไร่ (องักฤษ) ป.เอก 2549 

  140 การวดัและประเมินผลการศึกษา ป.เอก 2549 

  141 คณิตศาสตรศึกษา ป.เอก 2549 

  142 การพยาบาล (นานาชาติ) ป.เอก 2549 

  143 พฒันศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2549 
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พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

144 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

ป.โท 2549 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 145 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.โท 2549 

  146 เคมีสาํหรับครู ป.โท 2549 

  147 จุลชีววทิยา ป.โท 2549 

  148 ชีววทิยาสาํหรับครู ป.โท 2549 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 149 วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม ป.เอก 2550 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 150 วทิยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ ป.โท 2550 

  151 สัตวแพทยส์าธารณสุข ป.โท 2550 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 152 วศิวกรรมพลงังาน ป.โท 2550 

ป.บณัฑิตชั7นสูงทาง
วทิยาศาสตร์ฯ 

153 พยาธิวทิยากายวภิาค ป.ชั7นสูง 2551 

  154 โสต ศอ นาสิกวทิยา ป.ชั7นสูง 2551 

   155 วสิัญญีวทิยา ป.ชั7นสูง 2551 

  156 เวชศาสตร์ครอบครัว ป.ชั7นสูง 2551 

  157 รังสีวทิยา ป.ชั7นสูง 2551 

  158 กุมารเวชศาสตร์ ป.ชั7นสูง 2551 

  159 จิตเวชศาสตร์ ป.ชั7นสูง 2551 

  160 จกัษุวทิยา ป.ชั7นสูง 2551 

  161 ศลัยศาสตร์ ป.ชั7นสูง 2551 

  162 สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา ป.ชั7นสูง 2551 

  163 เวชศาสตร์ฟื7 นฟู ป.ชั7นสูง 2551 

  164 ออร์โธปิดิกส์ ป.ชั7นสูง 2551 

  165 อายรุศาสตร์ ป.ชั7นสูง 2551 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั7นสูง 

166 ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล 

ป.ชั7นสูง 2551 
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ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 167 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (องักฤษ) ป.เอก 2551 

  168 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2551 

  169 วทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหวของ
มนุษย ์

ป.เอก 2551 

  170 วทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหวของ
มนุษย ์(นานาชาติ) 

ป.เอก 2551 

  171 เทคโนโลยธีรณี ป.เอก 2551 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

172 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2551 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 173 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2551 

  174 เทคโนโลยกีารเกษตรอุตสาหกรรม
และการจดัการโลจิสติกส์ 

ป.โท 2551 

  175 นิติวทิยาศาสตร์ ป.โท 2551 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บณัฑิต 

176 เทคโนโลยอีาคาร ป.โท 2551 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั7นสูง 

177 ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก ป.ชั7นสูง 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 178 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.เอก 2552 

  179 วศิวกรรมอุตสาหการ ป.เอก 2552 

  180 วทิยาศาสตร์ศึกษา ป.เอก 2552 

  181 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.เอก 2552 

  182 เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ป.เอก 2552 

  183 วจิยัศิลปะและวฒันธรรม ป.เอก 2552 

  184 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ
การกีฬา 

ป.เอก 2552 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 185 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.โท 2552 

  186 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.โท 2552 
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  187 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ
การกีฬา 

ป.โท 2552 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 188 วจิยัศิลปะและวฒันธรรม ป.โท 2552 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บณัฑิต 

189 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2552 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 190 บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2553 

  191 การเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม ป.โท 2553 

บญัชีมหาบณัฑิต 192 บญัชีมหาบณัฑิต ป.โท 2553 

ป.บณัฑิตทางสัตวแพทย ์ 193 โรคและการจดัการสุขภาพในปศุ
สัตว ์

ป.บณัฑิต 2553 

  194 โรคและการจดัการสุขภาพในปศุ
สัตว ์(นานาชาติ) 

ป.บณัฑิต 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 195 จุลชีววทิยา ป.เอก 2553 

  196 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.เอก 2553 

  197 การประมง ป.เอก 2553 

  198 วศิวกรรมเคมี ป.เอก 2553 

  199 สหวทิยาการสัตวแพทย ์ ป.เอก 2553 

  200 สหวทิยาการสัตวแพทย ์(นานาชาติ) ป.เอก 2553 

  201 การจดัการนวตักรรมการท่องเที�ยว
และบริการ 

ป.เอก 2553 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บณัฑิต 

202 การบริหารกิจการสาธารณะ 
(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 203 อาชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2553 

  204 ทนัตกรรมบูรณะ ป.โท 2553 

  205 สหวทิยาการสัตวแพทย ์ ป.โท 2553 

  206 สหวทิยาการสัตวแพทย ์(นานาชาติ) ป.โท 2553 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 207 ลุ่มนํ7าโขงศึกษา ป.โท 2553 
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  208 ภาษาไทย ป.โท 2553 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บณัฑิต (นานาชาติ) 

209 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

210 วทิยาการระบาด ป.โท 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 211 เทคนิคการแพทย ์ ป.เอก 2554 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 212 เทคนิคการแพทย ์ ป.โท 2554 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 213 เทคโนโลยสีารสนเทศ ป.เอก 2555 

  214 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.เอก 2555 

  215 วทิยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม ป.เอก 2555 

  216 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

  217 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.เอก 2555 

  218 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

  219 รัฐประศาสนศาสตร์ ป.เอก 2555 

  220 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.เอก 2555 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 221 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.โท 2555 

  222 พยาธิวทิยา ป.โท 2555 

  223 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.โท 2555 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 224 วศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ 

ป.โท 2555 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บณัฑิต 

225 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.โท 2555 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 226 การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
นวตักรรม 

ป.โท 2556 
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ป.บณัฑิตชั7นสูงทาง
วทิยาศาสตร์ฯ 

227 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป.ชั7นสูง 2556 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 228 การสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชน ป.บณัฑิต 2556 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 229 ปรัชญาและศาสนาตะวนัออก ป.เอก 2556 

  230 วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ป.เอก 2556 

  231 วทิยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) ป.เอก 2556 

  232 ดุริยางคศิลป์ ป.เอก 2556 

  233 วศิวกรรมโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ป.เอก 2556 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 234 ทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2556 

  235 ความปลอดภยัและการจดัการ
คุณภาพของอาหาร (นานาชาติ) 

ป.โท 2556 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 236 วศิวกรรมโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ป.โท 2556 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 237 ดุริยางคศิลป์ ป.โท 2556 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 238 การศึกษาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ป.โท 2556 

สาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิต 

239 สุขภาพระหวา่งประเทศ (นานาชาติ) ป.โท 2556 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 240 ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ ป.เอก 2557 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 241 เภสัชกรรมแผนไทย ป.โท 2557 

  242 เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม ป.โท 2557 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 243 การจดัการโลจิสติกส์ ป.โท 2557 
 

หมายเหตุ  * สาขาวิชามีชื�อมากกว่า 1 ครั7 ง เนื�องจากเป็นหลกัสูตรที�เปิดสอนมากกว่า 1 
 ลกัษณะ เช่น เปิดสอนนอกสถานที� ภาคปกติ  ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ   
 สอนเป็นภาษาองักฤษ หลกัสูตรนานาชาติ เป็นตน้ 


