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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1.1 ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
คณะกรรมการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นประธาน ไดมี้มติ
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2505 ให้จดัตั้งสถาบนัการศึกษาชั้นสูงทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และ
เกษตรศาสตร์ข้ึนท่ีจังหวัดขอนแก่น  ต่อมาได้เป ล่ียนช่ือสถาบันน้ี เป็น  มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการก่อตั้งมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และศูนยก์ลางทางดา้นวิชาการของภูมิภาคน้ี ต่อมาเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัท่ี  25  มกราคม พ.ศ. 2509  และต่อมาไดก้าํหนดใหว้นัดงักล่าวเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยัแห่ง
น้ี 
 

1.2 ตรา สี และต้นไม้ประจาํมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ตราของมหาวิทยาลยัขอนแก่น   คือ  ตราพระธาตุพนม 
 ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  ตน้กลัปพฤกษ์ 
 สีประจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  สีอิฐ 

 สําหรับตราของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้ น พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)         
ให้นายพินิจ สุวรรณะบุณย ์ยกร่างตราประจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่นข้ึน ในชั้นแรกนั้นเป็นรูปพระธาตุ
พนม ทั้งสองขา้งมีลายช่อกระหนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององคพ์ระธาตุเป็นช่ือมหาวิทยาลยัขอนแก่น      
บนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธน ไดน้าํร่างดงักล่าวปรึกษาหารือกบัผูอ้อกแบบและผูรู้้แห่ง
ราชบณัฑิตยสถาน เห็นสมควรให้ปรับปรุงแกไ้ขลายช่อกระหนกเป็นรูปเทวดาอญัเชิญม่ิงขวญัสิริ
มงคล พนมประทานสู่สถาบนัและเปล่ียนแถบแพรป้ายช่ือเป็นช่ือมหาวิทยาลยัขอนแก่นอยูบ่นขอนไม ้ 
สาํหรับพื้นหลงัยงัคงแบ่งเป็น 3 ช่อง อนัหมายถึงคุณธรรมของนกัศึกษา  3  ประการ  ไดแ้ก่ 
  วิทยา คือ  ความรู้ดี 
  จริยา คือ  ความประพฤติดี 
  ปัญญา คือ  ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด 
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1.3 การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.3.1 พนัธกจิของบัณฑิตวทิยาลยั 
  กาํหนดและกาํกบัทิศทาง นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น รวมทั้งทาํงานร่วมกบัคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุน  พัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตร
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาร่วม ทั้งท่ีเป็นหลกัสูตรปกติและนานาชาติ 
 1.3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1) การพฒันาบณัฑิตศึกษาเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่นใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
(Research Based University) 

2) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจยัท่ี
เขม้แขง็ 

3) ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานของบณัฑิตศึกษา 
4) การจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมท่ีนาํไปสู่การพฒันางานวิจยัท่ีเกิดจากการบูรณา

การศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
5)  พฒันาบณัฑิตศึกษาใหก้า้วไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
6)  การตลาดและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
7)  การบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นให้เป็นมหาวทิยาลยัวจัิย (Research Based University) 

เป้าหมายหลกั  
1.  มีระบบและกระบวนการการเช่ือมโยงบัณฑิตศึกษากับระบบการวิจัยของ

มหาวิทยาลยัทั้งกรอบทิศทางการวิจยั กลุ่มวิจยั (Clusters) และศูนยว์ิจยัเฉพาะทาง 
2.  มีระบบสนบัสนุนการถ่ายทอดผลงานการวิจยั เพื่อการใชป้ระโยชน์ และการพฒันา

เป็นนวตักรรม หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3.  ผลงานวิจัยท่ี มีคุณภาพท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมี  impact สูง 

ผลงานวิจยัท่ีสามารถนาํไปพฒันาเพื่อแกปั้ญหาเชิงพื้นท่ี สังคม และประเทศชาติ และผลงานวิจยัท่ี
สามารถต่อยอดเพื่อพฒันานวตักรรม และก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญามีมากข้ึน 
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มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
1. กาํหนดกรอบการวิจยับณัฑิตศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ใหเ้ช่ือมโยงกบักลุ่ม
วิจยั (Cluster) หลกัของมหาวิทยาลยั และศูนยว์ิจยัเฉพาะทาง 
  2. สนับสนุนให้เปิดหลกัสูตรปริญญาเอกให้มากข้ึน และเพิ่มจาํนวนนักศึกษาปริญญา
เอก 
  3.   จดัหาทุนวิจยั เพื่อรับนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอก 
  4. พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก (Post-Doctoral Program) 
  5.   เช่ือมโยงงานวิจยับณัฑิตศึกษา กลุ่มวิจยัหลกั (Clusters) ของมหาวิทยาลยั และ
ศูนยว์ิจยัเฉพาะทางใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตบณัฑิตศึกษา ภายใตก้รอบของหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 
  6.  ส่งเสริมและพฒันางานวิจยัทางดา้นมนุษยศาสตร์ทั้งทางดา้นปริมาณ และคุณภาพ 
  7.  พฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพของงานวิจยัทางดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  8.  เปิดช่องทางการถ่ายทอดผลงานวิจยัเพื่อการใชป้ระโยชน์และพฒันาเป็นนวตักรรม
หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   1) พัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์ทั้ งในและ
ต่างประเทศเพ่ือการอา้งอิง และส่งเสริมใหน้กัวิจยั คณาจารย ์และนกัศึกษา ไดอ้า้งอิงจากฐานขอ้มูล 
   2) การพิจารณาประเมินคุณภาพและศกัยภาพของงานวิจยับณัฑิตศึกษาเพื่อให้
สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาเชิงพื้นท่ีและการนาํไปสู่การจดสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ  
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา   
  9.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชนมหาวิทยาลยัจะสามารถทาํให้นกัศึกษาและคณาจารยเ์ขา้ถึงโจทยแ์ละปัญหาวิจยัท่ีมี impact 
สูง รวมถึงการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นตวัเช่ือมโยงให้หน่วยงานเหล่านั้นนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์
อยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงอาจจะตอ้งทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในท่ีใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผู ้
รวบรวมโจทยปั์ญหาของชุมชนและสงัคม เพื่อนาํมากาํหนดโจทยว์ิจยั 

1.3.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทมีวจัิยทีเ่ข้มแข็ง 

เป้าหมายหลกั 
1. นกัศึกษามีศกัยภาพสูงในการทาํวิจยั และสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
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2. คณาจารย์บัณฑิตศึกษามีความสามารถสูงในการทําวิจัย และให้ค ําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากผูมี้ประสบการณ์สูง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3. สามารถสร้างทีมวิจยับณัฑิตศึกษาท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
อาจารย ์(อาจารยอ์าวุโส อาจารยท่ี์ยงัมีประสบการณ์นอ้ย) และนกัศึกษา รวมทั้งนกัวิจยัในหลกัสูตร
การฝึกอบรมนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก 

มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
  1. พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 
   พฒันาศกัยภาพของนักศึกษาโดยสร้างหลกัสูตรสําหรับพฒันาศกัยภาพนักศึกษา
ทางการวิเคราะห์ วิจยั ดา้นภาษาองักฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการจดัหลกัสูตรการอบรม
แบบเฉพาะ เช่น ถา้เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การเขียนภาษาองักฤษสาํหรับ
วิชาการ  เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียน
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ ์การจดัทาํหลกัสูตรตอ้งเป็นแต่ละเร่ืองแบบต่อเน่ือง แต่ละภาคการศึกษา 
เม่ืออบรมผา่นเกณฑแ์ต่ละหลกัสูตรจะไดป้ระกาศนียบตัรผา่นการอบรม และจะไดรั้บการบนัทึกใน 
Transcript 
  2. เพิ่มศักยภาพของคณาจารยบ์ัณฑิตศึกษา และส่งเสริมให้มีการดึงทักษะความรู้
ความสามารถมาใชใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ โดยการ 
   1) ขยายเครือข่ายอาจารยท่ี์ปรึกษาให้มีจาํนวนมากข้ึน และทาํกิจกรรมาร่วมกนั
มากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นทกัษะการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ทาํวิจยั การเขียนบทความวิจยั 
   2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้
บริหารงานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 
   3) พฒันาทกัษะดา้นการบริหารจดัการวิชาการ โดยใช้หลกัการของการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ระสบผลสําเร็จในแต่ละดา้น เช่น การ
บริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจยั เป็นตน้ 
   4) สร้างเวทีหรือพื้นท่ีสาํหรับการถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมดา้นการวิจยั การ
ให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างอาจารยอ์าวุโส และอาจารยใ์หม่ โดยการให้ทาํงานร่วมกนั เช่น 
การเป็นกรรมการพิจารณาทุนโครงการวิจยัต่างๆ ร่วมกนั การเป็นกรรมการอ่านบทความ (peer 
review) ร่วมกนั 
  3. ปรับกระบวนการในการใหค้าํปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดย 
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   1) การส่งเสริมให้คณาจารยใ์นแต่ละคณะหรือสาขาวิชาจัดกลุ่มการวิจัย โดย
คณาจารยท่ี์มีความชาํนาญ หรือความสนใจร่วมกนัใหเ้ป็นกลุ่มวิจยัเดียวกนั  
   2) การเลือกหัวขอ้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตอ้งเลือกภายใตก้ลุ่มงานวิจยัของ
อาจารย ์อาจารยแ์ต่ละคนสามารถท่ีรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้ามเกณฑ ์ 
   3) การให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งทาํร่วมกนั อาจจะจดัเวทีให้นักศึกษาในกลุ่ม
นาํเสนอผลงาน อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีอาวโุสในกลุ่มเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะ 

  1.3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
บัณฑิตศึกษา  

 เป้าหมายหลกั  
  1. มีมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ แต่
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 
  2. มีระบบกลและไกการพฒันาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นงานวิจยัท่ีมี
คุณภาพ 
  3. มีระบบการประเมินผลติดตามการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  4. มีระบบการประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
  1. พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานบณัฑิตศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัคณะ 
หน่วยงาน และสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งยดืหยุน่แต่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  2. ปรับปรุงระเบียบ และมาตรฐานในการจดัการศึกษาให้มีความชดัเจน ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้
  3. จดัใหมี้ทุนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพของงานวิจยับณัฑิตศึกษา 
  4. จดักิจกรรมพฒันาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพ 
  5. ส่งเสริมและยกยอ่งชมเชยผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพ   
  6. พัฒนาวารสารวิจัย (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ให้เป็นวารสารท่ีมี Peer Review และ
สามารถใชเ้ป็นแหล่งตีพิมพผ์ลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
  7. จดัใหมี้คลินิกในการให้คาํปรึกษาดา้นสถิติ  ภาษาองักฤษ  การเขียนบทความ และ
กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 
  8. ส่ือสารและสร้างความเขา้ใจกระบวนการพฒันาคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
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  9.   พฒันาและปรับปรุงระบบผลการประเมินการบริหารจดัการหลกัสูตร 
  10.  พฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ  ปฏิบติั
ได ้และสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

  1.3.2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่นําไปสู่การ
พฒันางานวจัิยทีเ่กดิจากการบูรณาการศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ 

 เป้าหมายหลกั 
  1. มีหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมระดบับณัฑิตศึกษา เพิ่มข้ึน 
  2. มีระบบบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 
   มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
  1.   ผลกัดันให้พฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบณัฑิตศึกษา ตามศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัภายใตข้อ้ตกลงท่ีชัดเจนร่วมกันระหว่างคณะ/สาขาวิชา/ศูนยว์ิจยั/หรือหน่วยงาน
ภายนอก  โดยบณัฑิตวิทยาลยัทาํหน้าท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัประชุมติดต่อประสานงานและ
ดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดหลกัสูตรร่วม  
  2. กาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร
สาขาวิชาร่วม โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรร่วมกนัจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผูเ้ก่ียวขอ้งพึงไดรั้บประโยชน์จากการจดัการหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม
และยติุธรรม  
  3. พฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 
  4.   จัดให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งในดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการ สถานท่ี บุคลากร งบประมาณ และอ่ืนๆ เพื่อใหแ้ต่
ละหลกัสูตรสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : พฒันาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
 เป้าหมายหลกั 

  1. มีหลกัสูตรนานาชาติหรือหลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา ท่ี
สามารถรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
  2. คุณภาพการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. มีระบบการบริการนกัศึกษานานาชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการเปิดหลกัสูตรนานาชาติหรือหลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษระดบั

บณัฑิตศึกษา  
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1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาท่ีมีศักยภาพสูง และเป็นความต้องการในระดับประเทศและสากล ให้เปิดเป็นหลักสูตร
นานาชาติหรือหลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ และเปิดช่องทางให้สามารถรับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศไดม้ากยิง่ข้ึน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจดัการหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษากบัมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีมี 
M.O.U. กบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 2.  พฒันาศกัยภาพอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอน และ
หรือใหค้าํปรึกษาการทาํวิจยัของนกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ 
  3.  พฒันาระบบบริการนกัศึกษานานาชาติ ท่ีเอ้ือต่อการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศให้
เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัมากข้ึน 
  4.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการนกัศึกษานานาชาติ 
  5.  พฒันาระบบการรับเขา้ศึกษานกัศึกษานานาชาติใหมี้ความยดืหยุน่ 

  6.  ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อให้เขา้ถึงตลาดนักศึกษานานาชาติ โดยสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัศิษยเ์ก่า และมีกิจกรรมร่วมกนัมากข้ึน 

  1.3.2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 :  การตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
 เป้าหมายหลกั 

  1. สามารถวางแผนการส่งเสริมการตลาดของหลกัสูตรต่าง ๆ ของคณะวิชาต่างๆ ใน
ลักษณะบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เพื่อให้การส่งเสริมการตลาดไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์  (Image) ท่ีดีให้กับการจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา 
  2. ใหมี้ระบบการรับเขา้ไดห้ลายช่องทางและยดืหยุน่ 
  3.  ให้มีศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานกบับณัฑิตวิทยาลยัมาก
ข้ึน 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
  1. วิเคราะห์และจดักลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลกัสูตร เพื่อการทาํการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  2. พฒันาระบบการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) เพื่อให้การประชาสัมพนัธ์และการตลาดไปในทิศทางเดียวกนั โดย
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มุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ทีดีให้กบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
  3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ งภาคราชการและเอกชนในต่างประเทศท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อทาํขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบับณัฑิตศึกษา
บณัฑิตศึกษา 
  4. ปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยัใหเ้ป็นปัจจุบนัและเขา้ถึงไดง่้าย 
  5. ปรับระบบการรับเขา้โดยใหมี้การรับเขา้ไดห้ลายวิธี และใหอ้าํนาจการตดัสินใจอยู่
ท่ีคณะ/สาขาวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  6. ปรับปรุงระบบขอ้มูลของผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาให้สมบูรณ์และ
นาํขอ้มูล 
  7. สร้างความร่วมมือศิษยเ์ก่าระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศเป็นตวัเช่ือมโยงและ
ทาํกิจกรรมระหวา่งบณัฑิตวิทยาลยักบัหน่วยงานในต่างประเทศ 
  8.  ปรับปรุงฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าใหส้มบูรณ์ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 :  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมายหลกั 

  1. การบริหารภายในองค์กรแบบมีส่วนร่วมท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงโดยยึดหลกั   
ธรรมาภิบาล 
  2. พฒันาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเนน้ระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร (Competency Base) และการสะสมความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งพฒันา
ระบบการบริหารการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังานและ
ทาํงานเป็นทีม 
  3. พฒันาระบบการส่ือสารทั้งในและนอกองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
  4. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและโครงสร้างทางดา้นเทคโนโลยแีละการ
ส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
  5. มีวิธีการบริหารงบประมาณและสร้างกลไกในการหารายไดเ้พื่อการจดัการศึกษา
บณัฑิตศึกษาใหส้ามารถเล้ียงตวัเองได ้

 มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ะผลกัดันยุทธศาสตร์ 
  1. จดัการบริหารภายในองคก์ร โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความเขา้ใจ  ความสามคัคี  และการทาํงานร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร 
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  2. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลยั 
  3. สร้างจิตสาํนึกและความผกูพนัท่ีดีของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์ร 
  4. ยกระดบัการใหบ้ริการ One Stop Service ในดา้นขอ้มูลทางดา้นบณัฑิตศึกษา ทั้งท่ี
คณะ และบณัฑิตวิทยาลยั  
  5. พฒันาระบบงานบริหารงานบุคคล โดยเป็นระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของบุคคล  (Competency Base) และเนน้การสร้างและสะสมความชาํนาญในภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
และการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการทาํงานใหสู้งข้ึน   
  6. การสร้างค่านิยมในการทาํงาน 
  7. การบูรณาการจริยธรรมคุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรม และความเป็นไทย เขา้ไป
ในกระบวนการทาํงานของบุคลากร 
  8. สร้างช่องทางท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานโดยตรงระหว่างคณบดีบัณฑิต
วิทยาลยั และคณบดีคณะต่างๆ ประธานบริหารหลกัสูตร  ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
  9.   ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  และโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลย ี
  10.  ทบทวนวิธีการบริหารงบประมาณ และเงินรายไดเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของบณัฑิตศึกษา 
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1.4 โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวทิยาลยั 
จากนโยบายของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและนโยบายของหาวิทยาลยัขอนแก่น

สนบัสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ไดป้รับโครงสร้างเพื่อรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และ
ความคล่องตวัในการปฏิบติังานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองคก์ร บณัฑิตวิทยาลยัจึง
ไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสาํนกังานคณบดีใหม่ ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มภารกจิอาํนวยการ กลุ่มภารกจิสารสนเทศและวชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผน         
และการประกันคุณภาพ 

คณบด ี

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประสานงาน 
การปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
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1.5 การบริหารจัดการในสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อให้บณัฑิตวิทยาลยั สามารถบริหารและดาํเนินการในบทบาทผูป้ระสานงานและ
สนับสนุนการจดัการศึกษา กาํกบัและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และ
บริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บณัฑิตวิทยาลยั
ไดแ้บ่งกลุ่ม   ภารกิจ ออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจ ดงัน้ี 

1.5.1 ภารกิจกลุ่มอํานวยการ ทาํหน้าท่ีอาํนวยการเพื่อเกิดความสะดวกและคล่องตวั
และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบติังานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยอาํนวย
ความสะดวกดา้นการคลงัและพสัดุ ธุรการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ  และดูแลงานดา้น
บริหารงานบุคคล การเจา้หน้าท่ี และงานบริหารทัว่ไปอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 1.5.2 ภารกิจกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ  ทําหน้าท่ีปฏิบัติงานเชิงรุกตามแผน
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านนโยบายและแผน วิจัยสถาบัน ระบบ
สารสนเทศ การประกนัคุณภาพ วิเทศสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์ ทุนการศึกษา ส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะนกัศึกษา รับเขา้ หลกัสูตร วิทยานิพนธ์ และสาขาวิชาร่วม  

 

1.6 ประวัติหลักสูตร 
 บณัฑิตวิทยาลยั ไดเ้ปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนั โดยมีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงหลกัสูตรต่างๆ ไดมี้การ
ปรับปรุงและพฒันาให้ไดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินหลกัสูตร ตั้งแต่ปี 2547ดงัรายละเอียด
ตามตารางขา้งล่างน้ี 
 

ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา ระดบั
การศึกษา 

ปีการ 
ศึกษา 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 1 เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2547 

ทบ.-ปร.ด. 2 วิทยาศาสตร์ช่องปาก  ป.ตรี-เอก 2548 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 3 การพยาบาล (นานาชาติ) ป.เอก 2549 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 4 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.เอก 2553 
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ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา ระดบั
การศึกษา 

ปีการ 
ศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 5 การบริหารกิจการสาธารณะ (นานาชาติ)* ป.เอก 2553 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 6 การบริหารอุตสาหกรรมและวสิาหกิจ* ป.โท 2553 

การวางแผนภาคและเมือง
มหาบณัฑิต 

7 การวางแผนภาคและเมือง
มหาบณัฑิต* 

ป.โท 2554 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 8 เทคนิคการแพทย ์ ป.เอก 2554 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

9 การปกครองทอ้งถ่ิน* ป.โท 2554 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 10 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์* 

ป.โท 2554 

  11 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.โท 2554 

  12 เคมีอินทรีย ์ ป.โท 2554 

  13 จุลชีววิทยา ป.โท 2554 

  14 เทคนิคการแพทย ์ ป.โท 2554 

  15 เทคโนโลยสีารสนเทศ ป.โท 2554 

  16 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ป.โท 2554 

  17 สถิติประยกุต ์ ป.โท 2554 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 18 การจดัการสารสนเทศ* ป.โท 2554 

การจดัการการพฒันาชนบท
มหาบณัฑิต (นานาชาติ) 

19 การจดัการการพฒันาชนบท
มหาบณัฑิต (นานาชาติ) 

ป.โท 2555 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 20 บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2555 

  21 การจดัการการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

ป.โท 2555 

  22 การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
นวตักรรม 

ป.โท 2555 

  23 การตลาด ป.โท 2555 

  24 การเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรม* ป.โท 2555 
ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์ฯ 25 กมุารเวชศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2555 
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ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา ระดบั
การศึกษา 

ปีการ 
ศึกษา 

  26 จกัษุวิทยา ป.ชั้นสูง 2555 

  27 จิตเวชศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2555 

  28 พยาธิวิทยากายวิภาค ป.ชั้นสูง 2555 

  29 รังสีวิทยา ป.ชั้นสูง 2555 

 ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์ฯ 30 วิสญัญีวิทยา ป.ชั้นสูง 2555 

  31 เวชศาสตร์ครอบครัว ป.ชั้นสูง 2555 

  32 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ป.ชั้นสูง 2555 

  33 ศลัยศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2555 

  34 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ป.ชั้นสูง 2555 

  35 โสต ศอ นาสิกวิทยา ป.ชั้นสูง 2555 

  36 ออร์โธปิดิกส์ ป.ชั้นสูง 2555 

  37 อายรุศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2555 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 38 เภสชับาํบดั ป.บณัฑิต 2555 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 39 ทนัตกรรมสาํหรับเดก็ ป.ชั้นสูง 2555 

  40 ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล 

ป.ชั้นสูง 2555 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตทาง
สตัวแพทยค์ลินิก 

41 สตัวเ์ล้ียง ป.บณัฑิต 2555 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 42 กายวิภาคศาสตร์ ป.เอก 2555 

  43 การจดัการนวตักรรมการท่องเท่ียวและบริการ ป.เอก 2555 

  44 การบริหารการศึกษา* ป.เอก 2555 

  45 การประมง ป.เอก 2555 

  46 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.เอก 2555 

  47 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.เอก 2555 

  48 การวดัและประเมินผลการศึกษา ป.เอก 2555 
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ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา ระดบั
การศึกษา 

ปีการ 
ศึกษา 

  49 กีฏวิทยา ป.เอก 2555 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 50 คณิตศาสตร์ ป.เอก 2555 

  51 คณิตศาสตรศึกษา* ป.เอก 2555 

  52 เคมี ป.เอก 2555 

  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 53 เคมีอินทรีย ์ ป.เอก 2555 

  54 จุลชีววิทยา ป.เอก 2555 

  55 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2555 

  56 ชีวเคมี ป.เอก 2555 

  57 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา
โมเลกลุ (นานาชาติ) 

ป.เอก 2555 

  58 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา
โมเลกลุ (นานาชาติ) 

ป.เอก 2555 

  59 ชีววิทยา ป.เอก 2555 

  60 ชีวเวชศาสตร์ ป.เอก 2555 

  61 ดุริยางคศิลป์ ป.เอก 2555 

  62 เทคโนโลยกีารศึกษา* ป.เอก 2555 

  63 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.เอก 2555 

  64 เทคโนโลยสีารสนเทศ ป.เอก 2555 

  65 ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2555 

  66 ปรสิตวิทยา ป.เอก 2555 

  67 ประสาทวิทยาศาสตร์ ป.เอก 2555 

  68 พยาธิชีววิทยา ป.เอก 2555 

  69 พฒันศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

  70 พืชไร่ ป.เอก 2555 

  71 พืชไร่ (องักฤษ) ป.เอก 2555 

  72 พืชสวน ป.เอก 2555 
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ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา ระดบั
การศึกษา 

ปีการ 
ศึกษา 

 73 ฟิสิกส์ ป.เอก 2555 

  74 เภสชักรรมและระบบสุขภาพ ป.เอก 2555 

  75 เภสชัวิทยา ป.เอก 2555 

  76 รัฐประศาสนศาสตร์ ป.เอก 2555 

  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 77 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.เอก 2555 

  78 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (องักฤษ) ป.เอก 2555 

  79 วิทยาโรคพืช ป.เอก 2555 

  80 วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์ ป.เอก 2555 

  81 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ
มนุษย ์(นานาชาติ) 

ป.เอก 2555 

  82 วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ป.เอก 2555 

  83 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา ป.เอก 2555 

  84 วิทยาศาสตร์คลินิก ป.เอก 2555 

  85 วิทยาศาสตร์ช่องปาก ป.เอก 2555 

  86 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

  87 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2555 

  88 วิศวกรรมเกษตร ป.เอก 2555 

  89 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.เอก 2555 

  90 วิศวกรรมเคมี ป.เอก 2555 

  91 วิศวกรรมเคร่ืองกล ป.เอก 2555 

  92 วิศวกรรมไฟฟ้า ป.เอก 2555 

  93 วิศวกรรมโยธา ป.เอก 2555 

  94 วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2555 

  95 วิศวกรรมอุตสาหการ ป.เอก 2555 

  96 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

  97 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.เอก 2555 
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ปีการ 
ศึกษา 

  98 สรีรวิทยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2555 

  99 สหวิทยาการสตัวแพทย ์ ป.เอก 2555 

  100 สหวิทยาการสตัวแพทย ์(นานาชาติ) ป.เอก 2555 

  101 สงัคมวิทยา ป.เอก 2555 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 102 สารสนเทศศึกษา ป.เอก 2555 

  103 หลกัสูตรและการสอน* ป.เอก 2555 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 104 การบริหารการพยาบาล ป.โท 2555 

  105 การผดุงครรภ*์ ป.โท 2555 

  106 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ป.โท 2555 

  107 การพยาบาลเดก็* ป.โท 2555 

  108 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ป.โท 2555 

  109 การพยาบาลผูใ้หญ่ ป.โท 2555 

  110 การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว ป.โท 2555 

  111 การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน ป.โท 2555 

เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 112 การจดัการเภสชักรรม ป.โท 2555 

  113 เภสชักรรมคลินิก ป.โท 2555 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

114 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต* ป.โท 2555 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 115 กายภาพบาํบดั ป.โท 2555 

  116 กายวิภาคศาสตร์ ป.โท 2555 

  117 การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการจดัการ
ดา้นสุขภาพ 

ป.โท 2555 

  118 การประมง ป.โท 2555 

  119 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.โท 2555 

  120 การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร* ป.โท 2555 

  121 กีฏวิทยา ป.โท 2555 
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ปีการ 
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  122 คณิตศาสตร์ ป.โท 2555 

 123 เคมี ป.โท 2555 

  124 เคมีสาํหรับครู ป.โท 2555 

  125 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ป.โท 2555 

  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 126 ชีวเคมี ป.โท 2555 

  127 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยาโมเลกลุ ป.โท 2555 

  128 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา
โมเลกลุ (นานาชาติ) 

ป.โท 2555 

  129 ชีววิทยา ป.โท 2555 

  130 ชีววิทยาสาํหรับครู ป.โท 2555 

  131 ชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2555 

  132 ทนัตกรรมจดัฟัน ป.โท 2555 

  133 ทนัตกรรมบูรณะ ป.โท 2555 

  134 ทนัตกรรมประดิษฐ ์ ป.โท 2555 

  135 ทนัตกรรมประดิษฐ ์(นานาชาติ) ป.โท 2555 

  136 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.โท 2555 

  137 ธุรกิจการเกษตร ป.โท 2555 

  138 นิติวิทยาศาสตร์* ป.โท 2555 

  139 ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2555 

  140 ปรสิตวิทยา ป.โท 2555 

  141 ประสาทวิทยาศาสตร์ ป.โท 2555 

  142 ปริทนัตวิทยา ป.โท 2555 

  143 พยาธิวิทยา ป.โท 2555 

  144 พยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ ป.โท 2555 

  145 พิษวิทยา ป.โท 2555 

  146 พืชไร่ ป.โท 2555 
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ปีการ 
ศึกษา 

 147 พืชไร่ (นานาชาติ) ป.โท 2555 

 148 พืชสวน ป.โท 2555 

  149 ฟิสิกส์ ป.โท 2555 

  150 เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ป.โท 2555 

   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 151 เภสชัวิทยา ป.โท 2555 

  152 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.โท 2555 

  153 วิทยาการสืบพนัธ์ุสตัว ์ ป.โท 2555 

  154 วิทยาโรคพืช ป.โท 2555 

  155 วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ป.โท 2555 

  156 วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย ์ ป.โท 2555 

  157 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา ป.โท 2555 

  158 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.โท 2555 

  159 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ป.โท 2555 

  160 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2555 

  161 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.โท 2555 

  162 เวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ) ป.โท 2555 

  163 สรีรวิทยาทางการแพทย ์ ป.โท 2555 

  164 สหวิทยาการสตัวแพทย ์ ป.โท 2555 

  165 สหวิทยาการสตัวแพทย ์(นานาชาติ) ป.โท 2555 

  166 สตัวแพทยส์าธารณสุข* ป.โท 2555 

  167 อาชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 168 วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ 

ป.โท 2555 

  169 วิศวกรรมเกษตร ป.โท 2555 

  170 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ป.โท 2555 

  171 วิศวกรรมเคมี ป.โท 2555 
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ปีการ 
ศึกษา 

  172 วิศวกรรมเคร่ืองกล ป.โท 2555 

  173 วิศวกรรมพลงังาน* ป.โท 2555 

  174 วิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท 2555 

  175 วิศวกรรมโยธา ป.โท 2555 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 176 วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม* ป.โท 2555 

  177 วิศวกรรมอุตสาหการ ป.โท 2555 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 178 ดุริยางคศิลป์ ป.โท 2555 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 179 การบริหารการพฒันา* ป.โท 2555 

  180 ปรัชญา* ป.โท 2555 

  181 ภาษาไทย ป.โท 2555 

  182 ลุ่มนํ้าโขงศึกษา ป.โท 2555 

  183 สงัคมวิทยา ป.โท 2555 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 184 การบริหารการศึกษา* ป.โท 2555 

  185 การวดัและประเมินผลการศึกษา* ป.โท 2555 

  186 คณิตศาสตรศึกษา* ป.โท 2555 

  187 จิตวิทยาการศึกษาและการให้
คาํปรึกษา* 

ป.โท 2555 

  188 เทคโนโลยกีารศึกษา* ป.โท 2555 

  189 วิทยาศาสตร์ศึกษา* ป.โท 2555 

  190 หลกัสูตรและการสอน* ป.โท 2555 

  191 หลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ป.โท 2555 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 192 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ป.โท 2555 

สถาปัตยกรรมศาสตร      
มหาบณัฑิต 

193 เทคโนโลยอีาคาร* ป.โท 2555 

  194 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.โท 2555 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี 195 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2555 
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บณัฑิต 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บณัฑิต (นานาชาติ) 

196 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
(นานาชาติ) 

ป.เอก 2555 

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 197 การบริหารสาธารณสุข* ป.โท 2555 

  198 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ* ป.โท 2555 

 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 199 วิทยาการระบาด* ป.โท 2555 

  200 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต* ป.โท 2555 

  201 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ* ป.โท 2555 

  202 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม* ป.โท 2555 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 203 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต* ป.โท 2556 

บญัชีมหาบณัฑิต 204 บญัชีมหาบณัฑิต ป.โท 2556 

ป.บณัฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

205 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป.ชั้นสูง 2556 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 206 การพยาบาล* ป.เอก 2556 

  207 เกษตรเชิงระบบ ป.เอก 2556 

  208 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2556 

  209 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.เอก 2556 

  210 ปรัชญาและศาสนาตะวนัออก ป.เอก 2556 

  211 พฒันศาสตร์* ป.เอก 2556 

  212 วิจยัศิลปะและวฒันธรรม ป.เอก 2556 

  213 วทิยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ)  ป.เอก 2556 

  214 วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.เอก 2556 

  215 วศิวกรรมโทรคมนาคม อิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)* 

ป.เอก 2556 

  216 สตัวศาสตร์ ป.เอก 2556 

  217 สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2556 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 218 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (นานาชาติ) ป.โท 2556 
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ศึกษา 

(นานาชาติ) 

เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 219 เภสชัภณัฑ ์ ป.โท 2556 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 220 การวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2556 

  221 เกษตรเชิงระบบ ป.โท 2556 

  222 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2556 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 223 ความปลอดภยัและการจดัการ
คุณภาพของอาหาร (นานาชาติ) 

ป.โท 2556 

  224 ทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2556 

  225 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.โท 2556 

  226 เทคโนโลยธีรณี ป.โท 2556 

  227 วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ป.โท 2556 

  228 สตัวศาสตร์* ป.โท 2556 

  229 สตัวศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2556 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 230 วศิวกรรมโทรคมนาคม อิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)* 

ป.โท 2556 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 231 วิจยัศิลปะและวฒันธรรม ป.โท 2556 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 232 พฒันาสงัคม* ป.โท 2556 

  233 ภาษาองักฤษ* ป.โท 2556 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 234 การศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ป.โท 2556 

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 235 ชีวสถิติ* ป.โท 2556 

  236 สุขภาพระหวา่งประเทศ (นานาชาติ) ป.โท 2556 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 237 การจดัการโลจิสติกส์ ป.โท 2557 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 238 การวางแผนภาคและเมือง ป.เอก 2557 

  239 เทคโนโลยธีรณี ป.เอก 2557 

  240 ภาษาศาสตร์ประยกุต ์(นานาชาติ) ป.เอก 2557 

  241 วิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ ป.เอก 2557 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 242 เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม ป.โท 2557 
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(นานาชาติ) 

  243 เภสชักรรมแผนไทย ป.โท 2557 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 244 ทศันศิลป์ ป.โท 2558 

สถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบณัฑิต 

245 การออกแบบอุตสาหกรรม ป.โท 2558 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

246 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2558 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 247 สตัวสาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2558 

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 248 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ป.โท 2558 
 
 

หมายเหตุ  * สาขาวิชามีชื่อมากกว่า 1 คร้ัง เนื่องจากเป็นหลกัสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 1 
 ลกัษณะ  เช่น  เปิดสอนนอกสถานที่ ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  โครงการพิเศษ   
 สอนเป็นภาษาองักฤษ หลกัสูตรนานาชาติ เป็นตน้ 


