ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
และบัณฑิตวิทยาลัย
1.1

ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่ น

มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น เป็ นมหาวิท ยาลัยแห่ งแรกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดย
คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นประธาน ได้มีมติ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2505 ให้จดั ตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสู งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์ ข้ ึ น ที่ จ ัง หวัด ขอนแก่ น ต่ อ มาได้เ ปลี่ ย นชื่ อ สถาบัน นี้ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีวตั ถุประสงค์หลักในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และศูนย์กลางทางด้านวิชาการของภูมิ ภาคนี้ ต่อมาเดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็ น มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2509 และต่อมาได้กาหนดให้วนั ดังกล่าวเป็ นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้

1.2

ตรา สี และต้ นไม้ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่ น

ตราของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
คือ ตราพระธาตุพนม

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่ น
คือ ต้นกัลปพฤกษ์

สี ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่ น
คือ สี อิฐ
สาหรับตราของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น พระยาอนุ มานราชธน (ยง เสฐี ยรโกเศศ)
ให้นายพินิจ สุ วรรณะบุณย์ ยกร่ างตราประจามหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น ในชั้นแรกนั้นเป็ นรู ปพระธาตุพนม
ทั้งสองข้างมี ลายช่ อกระหนกเปลวลอย ส่ วนล่ างสุ ดขององค์พระธาตุ เป็ นชื่ อมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
บนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุ มานราชธน ได้นาร่ างดังกล่าวปรึ กษาหารื อกับผูอ้ อกแบบและผูร้ ู ้ แห่ ง
ราชบัณฑิตยสถาน เห็นสมควรให้ปรับปรุ งแก้ไขลายช่อกระหนกเป็ นรู ปเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิ ริมงคล
พนมประทานสู่ สถาบันและเปลี่ ยนแถบแพรป้ ายชื่ อเป็ นชื่ อมหาวิทยาลัยขอนแก่ นอยู่บนขอนไม้
สาหรับพื้นหลังยังคงแบ่งเป็ น 3 ช่อง อันหมายถึงคุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่
วิทยา คือ ความรู้ดี
จริ ยา คือ ความประพฤติดี
ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่เรี ยนและคิด
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1.3

การบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย

1.3.1 วิสัยทัศน์
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีการบริ ห ารจัดการการศึกษาที่เป็ นเลิ ศ เพื่อนาพามหาวิทยาลัยสู่
การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ชั้นนาระดับโลก
1.3.2 พันธกิจ
1. การบริ หารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
2. การรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของหลักสู ตร
3. การตลาดและการรับเข้านักศึกษา
4. การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม
1.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
1) การพัฒนาบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ระดับโลก (World Class University)
2) ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์บณั ฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวิจยั ที่
เข้มแข็ง
3) ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา
4) การจัดการหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วมที่นาไปสู่ การพัฒนางานวิจยั ที่เกิดจากการบูรณาการ
ศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ
5) พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้กา้ วไปสู่ ความเป็ นนานาชาติ
6) การตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
7) การบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ให้ เป็ นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University)
เป้าหมายหลัก
1. สร้ า งระบบและกระบวนการการเชื่ อมโยงบัณฑิ ตศึ ก ษากับระบบการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยทั้งกรอบทิศทางการวิจยั กลุ่มวิจยั (Clusters) และศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง
2. มี ระบบสนับ สนุ นการถ่ า ยทอดผลงานการวิจยั เพื่ อการใช้ป ระโยชน์ และการ
พัฒนาเป็ นนวัตกรรม หรื อทรัพย์สินทางปัญญา
3. ผลงานวิจยั ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี impact สู ง สามารถนาไปพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหา สังคม และประเทศชาติ และผลงานวิจยั ที่สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรม และ
ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปั ญญามีมากขึ้น

มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. กาหนดกรอบการวิจยั บัณฑิ ตศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขา ให้เชื่ อมโยงกับกลุ่มวิจยั
(Cluster) หลักของมหาวิทยาลัย และศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง
2. สนับสนุ นให้เปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาเอกและเพิ่มจานวนนักศึกษาปริ ญญาเอกที่เป็ น
ความต้องการของตลาดให้มากขึ้น
3. พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก (Post-Doctoral Program) ให้
เป็ นรู ปธรรม และสร้างระบบที่ชดั เจน
4. เชื่ อมโยงงานวิจยั บัณฑิ ตศึกษา กลุ่ มวิจยั หลัก (Clusters) ของมหาวิทยาลัย และ
ศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง
5. สร้างบรรยากาศการวิจยั โดยสร้าง research forum ทั้งการให้ความรู ้ การสร้ าง
เครื อข่ายหัวข้องานวิจยั และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีพฒั นาฐานข้อมูลผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศเพื่อการอ้างอิง
6. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณภาพและศักยภาพของงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่และการนาไปสู่ การจดสิ ทธิ บตั ร และลิขสิ ทธิ์
เพื่อเป็ นทรัพย์สินทางปัญญา
7. จัดหาทุนวิจยั เพื่อรับนักศึกษาที่มีศกั ยภาพสู งเข้ามาศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาเอก
8. การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเครื อข่ายกับสถาบันวิจยั ชั้นนาจากต่างประเทศ นาไปสู่ การเพิ่มคุณภาพงานวิจยั
1.3.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา เพือ่ สร้ างทีมวิจัยทีเ่ ข้ มแข็ง
เป้าหมายหลัก
1. นักศึกษามีศกั ยภาพสู งในการทาวิจยั และสามารถในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. คณาจารย์บ ัณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามสามารถสู ง ในการท าวิ จ ัย และให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับการถ่ายทอดจากผูม้ ีประสบการณ์สูง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
3. สามารถสร้ างที มวิจยั บัณฑิ ตศึ กษาที่ เข้มแข็ง ซึ่ งเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่าง
อาจารย์ (อาจารย์อาวุโส อาจารย์ที่ยงั มีประสบการณ์นอ้ ย) และนักศึกษา รวมทั้งนักวิจยั ในหลักสู ตร
การฝึ กอบรมนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก
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มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยสร้างหลักสู ตรสาหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ทางการวิเคราะห์ วิจยั ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดหลักสู ตรการอบรม
แบบเฉพาะ เช่น ถ้าเป็ นหลักสู ตรภาษาอังกฤษต้องเป็ นหลักสู ตรที่เน้นการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับ
วิช าการ เน้นการอ่ า นเชิ ง วิเ คราะห์ และการนาเสนอผลงานทางวิช าการ โดยเฉพาะการเขี ย น
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ การจัดทาหลักสู ตรต้องเป็ นแต่ละเรื่ องแบบต่อเนื่ อง แต่ละภาคการศึกษา
เมื่ออบรมผ่านเกณฑ์แต่ละหลักสู ตรจะได้ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม และจะได้รับการบันทึกใน
Transcript
2. เพิ่ ม ศัก ยภาพของคณาจารย์บ ณ
ั ฑิ ตศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดึ ง ทัก ษะความรู ้
ความสามารถมาใช้ให้เต็มศักยภาพ โดยการ
1) ขยายเครื อข่ายอาจารย์ที่ปรึ กษาให้มีจานวนมากขึ้น และทากิจกรรมาร่ วมกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะการให้คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ การทา
วิจยั การเขียนบทความวิจยั
2) สร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ เครื อ ข่ า ยกับ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร ให้
บริ หารงานร่ วมกันแบบมีส่วนร่ วม
3) พัฒนาทักษะด้านการบริ หารจัดการวิชาการ โดยใช้หลัก การของการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่ โดยการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ของผูป้ ระสบผลสาเร็ จในแต่ละด้าน เช่ น การ
บริ หารหลักสู ตร การบริ หารงานวิจยั เป็ นต้น
4) สร้างเวทีหรื อพื้นที่สาหรับการถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมด้านการวิจยั การ
ให้คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ระหว่างอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ใหม่ โดยการให้ทางานร่ วมกัน เช่ น
การเป็ นกรรมการพิจารณาทุนโครงการวิจยั ต่างๆ ร่ วมกัน การเป็ นกรรมการอ่านบทความ (peer
review) ร่ วมกัน
3. ปรับกระบวนการในการให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดย
1) การส่ ง เสริ ม ให้ค ณาจารย์ใ นแต่ ล ะคณะหรื อ สาขาวิ ช าจัดกลุ่ ม การวิจ ัย โดย
คณาจารย์ที่มีความชานาญ หรื อความสนใจร่ วมกันให้เป็ นกลุ่มวิจยั เดียวกัน
2) การเลื อกหัวข้อวิทยานิ พ นธ์ ข องนัก ศึ ก ษาต้องเลื อกภายใต้ก ลุ่ มงานวิจยั ของ
อาจารย์ อาจารย์แต่ละคนสามารถที่รับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ได้ตามเกณฑ์
3) การให้คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตอ้ งทาร่ วมกัน อาจจะจัดเวทีให้นกั ศึกษาในกลุ่ม
นาเสนอผลงาน อาจารย์ที่ปรึ กษาที่อาวุโสในกลุ่มเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะ

1.3.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ส่ งเสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของ
บัณฑิตศึกษา
เป้าหมายหลัก
1. มีมาตรฐานการจัดการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ แต่
สามารถปฏิบตั ิได้อย่างยืดหยุน่
2. มีระบบกลและไกการพัฒนาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็ นงานวิจยั ที่มี
คุณภาพ
3. มีระบบการประเมินผลติดตามการบริ หารหลักสู ตรได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีระบบการประกันคุณภาพบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการงานบัณฑิตศึกษาให้เชื่อมโยงกับคณะ
หน่วยงาน และสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างยืดหยุน่ แต่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ปรับปรุ งระเบี ยบ และมาตรฐานในการจัดการศึ กษาให้มีความชัดเจน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
3. มีทุนที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของงานวิจยั บัณฑิตศึกษา
4. จัด กิ จ กรรมพัฒ นาทัก ษะและศัก ยภาพของนัก ศึ ก ษาในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพ
5. จัดให้มีคลินิกในการให้คาปรึ กษาด้านสถิติ ภาษาอังกฤษ การเขียนบทความ และ
กิจกรรมด้านอื่นๆ เพิม่ ขึ้น
6. พัฒนาและปรับปรุ งระบบผลการประเมินการบริ หารจัดการหลักสู ตร
7. พัฒนาและปรับปรุ งระบบประกันคุ ณภาพบัณฑิ ตศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
1.3.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การจัดการหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม ที่นาไปสู่ การ
พัฒนางานวิจัยทีเ่ กิดจากการบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาต่ าง ๆ
เป้าหมายหลัก
1. มีหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วมระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้น
2. มีระบบบริ หารจัดการหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
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มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. ผลัก ดันให้พ ฒ
ั นาหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วมระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา ตามศักยภาพของ
มหาวิท ยาลัย ภายใต้ข ้อตกลงที่ ชัดเจนร่ วมกันระหว่า งคณะ/สาขาวิช า/ศู นย์วิจยั /หรื อหน่ วยงาน
ภายนอก โดยบัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่เป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุ มติดต่อประสานงานและ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดหลักสู ตรร่ วม
2. กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการหลักสู ตร
สาขาวิชาร่ วม โดยคานึ งถึงการใช้ทรัพยากรร่ วมกันจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และผูเ้ กี่ ยวข้องพึงได้รับประโยชน์จากการจัดการหลักสู ตรอย่างเหมาะสม
และยุติธรรม
3. พัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารจัดการหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม
4. จัดให้มีระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วมอย่างเป็ นรู ปธรรม
ทั้ง ในด้า นโครงสร้ า งการบริ หารจัดการ สถานที่ บุ ค ลากร งบประมาณ และอื่ นๆ เพื่ อให้แต่ ล ะ
หลักสู ตรสามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ ก้าวไปสู่ ความเป็ นนานาชาติ
เป้าหมายหลัก
1. หลักสู ตรนานาชาติ ที่สามารถรับนักศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. จานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
3. มีระบบการบริ การนักศึกษานานาชาติที่มีประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบรองรับการบริ หารจัดการหลักสู ตรนานาชาติและระบบบริ การนักศึกษา
5. มีหลักสู ตรนานาชาติที่มีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. ส่ งเสริ มการเปิ ดหลักสู ตรนานาชาติหรื อหลักสู ตรที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถจัดการเรี ยนการสอน และ
หรื อให้คาปรึ กษาการทาวิจยั ของนักศึกษาในหลักสู ตรนานาชาติ
3. พัฒนาระบบบริ การนักศึกษานานาชาติ ที่เอื้อต่อการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

4. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เพื่อให้เข้าถึงตลาดนักศึกษานานาชาติ โดยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ศิษย์เก่า และมีกิจกรรมร่ วมกันมากขึ้น พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ การนักศึกษานานาชาติ
5. พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษานักศึกษานานาชาติให้มีความยืดหยุน่
6. มีกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น
1.3.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การตลาดและการประชาสั มพันธ์ เชิ งรุ ก
เป้าหมายหลัก
1. วางแผนการส่ งเสริ มการตลาดของหลักสู ตรในลักษณะเชิงรุ ก
2. ให้มีระบบการรับเข้าได้หลายช่องทางและยืดหยุน่
3. ให้มีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานกับบัณฑิตวิทยาลัยมากขึ้น
มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. วิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละหลักสู ตร เพื่อการทาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
2. ปรับปรุ งข้อมูลบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็ นปั จจุบนั และเข้าถึงได้ง่าย
3. พัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ
4. สร้ า งเครื อข่ า ยกับ หน่ วยงานทั้ง ภาคราชการและเอกชนในต่ า งประเทศที่ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อทาข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ในการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
5. ปรับระบบการรับเข้าโดยให้มีการรับเข้าได้หลายวิธี และให้อานาจการตัดสิ นใจอยู่
ที่คณะ/สาขาวิชา หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
6. ปรับปรุ งระบบข้อมูลของผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สมบูรณ์และนา
ข้อมูล
7. สร้างความร่ วมมือศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศเป็ นตัวเชื่อมโยงและ
ทากิจกรรมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ
8. ปรับปรุ งฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การบริหารจัดการองค์ กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้าหมายหลัก
1. การบริ หารภายในองค์กรแบบมี ส่วนร่ วม ที่ เอื้ อต่อการเปลี่ ยนแปลงโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
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2. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคล โดยเน้นระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร (Competency Base) และการสะสมความเชี่ ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนา
ระบบการบริ หารการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่จะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิงาน
3. พัฒนาระบบการสื่ อสารทั้งในและนอกองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีและการ
สื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพ
5. มีวิธีการบริ หารงบประมาณและสร้างกลไกในการหารายได้เพื่อการจัดการศึกษา
บัณฑิตศึกษาให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
มาตรการ/กลยุทธ์ ทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์
1. จัดการบริ หารภายในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี และการทางานร่ วมกันของบุคคลในองค์กร
2. พัฒนาระบบคุณภาพการบริ หารองค์กรให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบงานบริ หารงานบุคคล โดยเป็ นระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคคล (Competency Base) และเน้นการสร้างและสะสมความชานาญในภาระงานที่รับผิดชอบ
และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานให้สูงขึ้น
4. การบูรณาการจริ ยธรรมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็ นไทย เข้าไปใน
กระบวนการทางานของบุคลากร
5. การสร้างค่านิยมในการทางาน
6. สร้างช่องทางที่ใช้ในการติดต่อประสานงานโดยตรงระหว่างคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
และคณบดีคณะต่างๆ ประธานบริ หารหลักสู ตร ทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
7. ยกระดับการให้บริ การ One Stop Service ในด้านข้อมูลทางด้านบัณฑิตศึกษา ทั้งที่
คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
8. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร และโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี
9. พัฒนาโครงการสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารให้เป็ นเครื่ องมือที่ดีในการวางแผนและ
ปรับปรุ งฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ได้
10. ทบทวนวิธีการบริ หารงบประมาณ และเงินรายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษา
11. สร้างกลไกการหารายได้เพื่อการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาให้สามารถเลี้ยงตนเองได้

1.4

โครงสร้ างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายของหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับระบบการบริ หารราชการแนวใหม่ และ
ความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานในองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยจึง
ได้ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารงานในสานักงานคณบดีใหม่ ดังนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการที่ปรึ กษาบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี

คณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิทยาลัย

คณะกรรมการบริ ห าร
หลัก สู ตรสาขาวิช าร่ วม

รองคณบดี
ฝ่ ายวิช าการ

คณะกรรมการประสานงาน
การปฏิบตั ิตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา

รองคณบดี ฝ่ายแผนและการ
ประกัน คุ ณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั

สานักงานคณบดี

กลุ่ ม ภารกิ จ
อานวยการ

กลุ่มภารกิจ
สารสนเทศและวิชาการ
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1.5

การบริ หารจัดการในสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยาลัย สามารถบริ หารและดาเนิ นการในบทบาทผูป้ ระสานงานและ
สนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษา กากับ และควบคุ ม มาตรฐานการศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ต ศึ ก ษา และ
บริ หารจัดการหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วมได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล บัณฑิ ตวิทยาลัย
ได้แบ่งกลุ่ ม ภารกิ จ ออกเป็ น 2 กลุ่ มภารกิ จ ดังนี้
1.5.1 ภารกิจกลุ่มอานวยการ ทาหน้าที่ อานวยการเพื่อเกิ ดความสะดวกและคล่ องตัว
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพอย่า งสู ง ในการปฏิ บ ตั ิ ง านตามแผนยุท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงาน โดย
อานวยความสะดวกด้า นการคลัง และพัส ดุ ธุ รการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ และดูแ ล
งานด้านนโยบายและแผน การประกันคุ ณภาพ งานด้านบริ หารงานบุคคล การเจ้าหน้าที่ และ
งานบริ หารทัว่ ไปอื่ นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5.2 ภารกิจกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ ทาหน้าที่ปฏิบตั ิงานเชิงรุ กตามแผนยุทธศาสตร์
ของบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ประกอบด้ว ยงานด้า นวิจ ัย สถาบัน ระบบสารสนเทศ วิเ ทศสั ม พัน ธ์
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะนักศึกษา รับเข้า หลักสู ตร วิทยานิพนธ์ และ
สาขาวิชาร่ วม

1.6

ประวัติหลักสู ตร

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิ ดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็ นต้นมา
จนถึ งปั จจุบนั โดยมี การเปิ ดสอนในสาขาวิช าต่า งๆ เพิ่ม ขึ้ นเรื่ อยๆ ซึ่ ง หลัก สู ตรต่า งๆ ได้มีก าร
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิ นหลักสู ตร ดังรายละเอียดตามตาราง
ข้างล่ างนี้
ชื่ อหลักสู ตร
สาขาวิชา
ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1 พืชไร่
ป.โท
2523
2 สัตวศาสตร์
ป.โท
2523
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3 วิศวกรรมโยธา
ป.โท
2523
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
4 จิตวิทยาการศึกษาและการให้
ป.โท
2523
คาปรึ กษา
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ป.โท
2523
6 หลักสู ตรและการสอน
ป.โท
2523
7 เทคโนโลยีการศึกษา
ป.โท
2525

ชื่ อหลักสู ตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
การจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต (นานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

วิทยาศาสตร์ศึกษา
การบริ หารการศึกษา
การพยาบาลผูใ้ หญ่
การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว
การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
วิศวกรรมไฟฟ้ า
สังคมวิทยา
คณิ ตศาสตร์
กีฏวิทยา
วิทยาโรคพืช
การส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
วิศวกรรมเกษตร
ชีววิทยา
กายวิภาคศาสตร์
ปรสิ ตวิทยา
พืชสวน
อนามัยสิ่ งแวดล้อม

25 การจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต (นานาชาติ)
26 วิศวกรรมเครื่ องกล
27 เภสัชวิทยา
28 ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
29 เคมี
30 สรี รวิทยาทางการแพทย์
31 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
32 ทันตกรรมจัดฟัน

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.โท
2526
ป.โท
2527
ป.โท
2530
ป.โท
2530
ป.โท
2530
ป.โท
2531
ป.โท
2531
ป.โท
2532
ป.โท
2532
ป.โท
2532
ป.โท
2532
ป.โท
2532
ป.โท
2533
ป.โท
2533
ป.โท
2533
ป.โท
2534
ป.โท
2534
ป.โท

2534

ป.โท
ป.โท
ป.โท

2535
2535
2535

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2536
2536
2536
2537
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ชื่ อหลักสู ตร

สารสนเทศศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
33 เทคโนโลยีธรณี
34 สารสนเทศศาสตร์
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.โท
2537
2537

ปฐพีศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
การบริ หารการพยาบาล
พัฒนาสังคม
เภสัชกรรมคลินิก
เทคโนโลยีการอาหาร
ปฐพีศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
ชีวเคมี
ฟิ สิ กส์
สถิติประยุกต์
ชีวสถิติ

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2539
2539
2539
2539

45 เทคโนโลยีชีวภาพ
46 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
47 ภาษาอังกฤษ
48 วิทยาศาสตร์การแพทย์
49 หลักสู ตรและการสอน
50 พัฒนศาสตร์
51 สัตวศาสตร์ (นานาชาติ)
52 พืชไร่ (นานาชาติ)
53 วิศวกรรมเคมี
54 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
55 วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
56 การพยาบาลเด็ก
57 ปรัชญา

ป.โท
ป.โท

2539
2540

ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2540
2540
2540
2540
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541

ชื่ อหลักสู ตร

สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา

58 สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต

ป.โท

2541

59 ชีวเคมี
60 พืชไร่
61 ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
62 ธุ รกิจการเกษตร
63 บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
64 ชีววิทยา
65 พยาบาลศาสตร์
66 เทคโนโลยีการอาหาร
67 เทคโนโลยีชีวภาพ
68 การประมง
69 โภชนศาสตร์เพื่อสุ ขภาพ

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

2541
2541
2541

ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท

2542
2542
2542
2542
2542
2542
2543
2543

70 ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสู ตร
นานาชาติ
71 สัตวศาสตร์
72 วิทยาโรคพืช
73 การบริ หารการศึกษา
74 เภสัชวิทยา
75 การบริ หารสาธารณสุ ข

ป.โท

2543

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท

2543
2543
2543
2543
2544

76
77
78
79

ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.โท

2544
2544
2544
2545

เภสัชภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ฟิ สิ กส์
เกษตรเชิงระบบ
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ชื่ อหลักสู ตร

สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

80 วิศวกรรมอุตสาหการ
81 การจัดการเภสัชกรรม
82 การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการ
จัดการด้านสุ ขภาพ
83 ชีวเวชศาสตร์
84 กีฏวิทยา
85 เกษตรเชิงระบบ
86 วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์
87 ชีวเวชศาสตร์
88 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
89 วิทยาการคอมพิวเตอร์
90 เคมีอินทรี ย ์
91 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
92 คณิ ตศาสตรศึกษา
93 การพยาบาลผูส้ ู งอายุ
94 กายภาพบาบัด
95 สุ ขศึกษาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์
คลินิก
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

96 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
97 สัตว์เลี้ยง
98
99
100
101
102
103
104

วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมโยธา
สารสนเทศศึกษา
วิทยาศาสตร์ ช่องปาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การผดุงครรภ์

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.โท
2545
ป.โท
2545
ป.โท
2545
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2545
2545
2545
2545
2545
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546

ป.โท
ป.บัณฑิต

2546
2546

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท

2546
2546
2546
2546
2546
2547
2547

ชื่ อหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

105
106
107
108
109

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

121

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

122
123
124
125

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
พยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
ป.โท
2547
วิทยาศาสตร์ความงามและสุ ขภาพ
ป.โท
2547
การวางแผนภาคและเมือง
ป.โท
2547
มหาบัณฑิต
การตลาด
ป.โท
2547
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ป.โท
2547
สร้างสรรค์
การจัดการโลจิสติกส์
ป.โท
2547
เคมี
ป.เอก
2547
เคมีอินทรี ย ์
ป.เอก
2547
พืชสวน
ป.เอก
2547
วิศวกรรมไฟฟ้ า
ป.เอก
2547
พยาธิชีววิทยา
ป.เอก
2547
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ป.เอก
2547
สรี รวิทยาทางการแพทย์
ป.เอก
2547
กายวิภาคศาสตร์
ป.เอก
2547
ปรสิ ตวิทยา
ป.เอก
2547
หลักสู ตรและการสอนการศึกษา
ป.โท
2548
พิเศษ
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยา
ป.โท
2548
โมเลกุล (นานาชาติ)
ประสาทวิทยาศาสตร์
ป.โท
2548
การวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
ป.โท
2548
พิษวิทยา
ป.โท
2548
การปกครองท้องถิ่น
ป.โท
2548

126 เทคโนโลยีการศึกษา
127 วิทยาศาสตร์คลินิก

ป.เอก
ป.เอก

2548
2548

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

17
ข้อมูลทัว่ ไป

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

18
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่ อหลักสู ตร

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

สาขาวิชา
128 ประสาทวิทยาศาสตร์
129 ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล (นานาชาติ)
130 สังคมวิทยา
131 เคมีสาหรับครู
132 จุลชีววิทยา
133 ชีววิทยาสาหรับครู
134

135
136
137
138
139
140
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 141
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
142
143
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
144
ป.บัณฑิตชั้นสู งทาง
145
วิทยาศาสตร์ฯ
146
147
148
149
150
151
152

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.เอก
2548
ป.เอก
2548
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2548
2549
2549
2549
2549

เภสัชบาบัด
คณิ ตศาสตร์
พืชไร่ (อังกฤษ)
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิ ตศาสตรศึกษา
พัฒนศาสตร์ (นานาชาติ)
วิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
สัตวแพทย์สาธารณสุ ข
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
พยาธิวทิ ยากายวิภาค

ป.บัณฑิต
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.ชั้นสู ง

2549
2549
2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2551

โสต ศอ นาสิ กวิทยา
วิสัญญีวทิ ยา
รังสี วทิ ยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
จักษุวทิ ยา

ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง

2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

ชื่ อหลักสู ตร

ป.บัณฑิตชั้นสู งทาง
วิทยาศาสตร์ฯ

สาขาวิชา
153 ศัลยศาสตร์
154 สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา

155
156
157
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง 158
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
ออร์โธปิ ดิกส์
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิ ล
โลเฟเชียล
159 นิติวทิ ยาศาสตร์
160 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
161 เทคโนโลยีอาคาร

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.ชั้นสู ง 2551
ป.ชั้นสู ง 2551
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง
ป.ชั้นสู ง

2551
2551
2551
2551

ป.โท
ป.โท
ป.โท

2551
2551
2551

162 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ)
ป.เอก
163 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
ป.เอก
164 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
ป.เอก
มนุษย์
165 วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวของ
ป.เอก
มนุษย์ (นานาชาติ)
166 เทคโนโลยีธรณี
ป.เอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง 167 ทันตกรรมสาหรับเด็ก
ป.ชั้นสู ง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
168 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ป.โท
169 การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
ป.โท
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 170 วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการ
ป.โท
ออกแบบ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
171 วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและ ป.โท
การกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
172 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ป.เอก
173 วิศวกรรมอุตสาหการ
ป.เอก

2551
2551
2551
2551
2551
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

19
ข้อมูลทัว่ ไป

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

20
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่ อหลักสู ตร

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

สาขาวิชา
174 วิทยาศาสตร์ศึกษา
175 การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
176 สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณั ฑิต

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.เอก
2552
ป.เอก
2552
ป.เอก
2552

177 เภสัชกรรมและระบบสุ ขภาพ
178 วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ
179 วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและ
การกีฬา
180 อาชีวเวชศาสตร์
181 ลุ่มน้ าโขงศึกษา
182 ภาษาไทย
183 วิทยาการระบาด

ป.เอก
ป.เอก

2552
2552

ป.เอก

2552

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2553
2553
2553
2553

184 สหวิทยาการสัตวแพทย์
185 สหวิทยาการสัตวแพทย์
(นานาชาติ)
186
187 การเป็ นผูป้ ระกอบการและ
นวัตกรรม
188 จุลชีววิทยา
189 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
190 การประมง
191 วิศวกรรมเคมี
192 สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
(นานาชาติ)
193 สหวิทยาการสัตวแพทย์
194 สหวิทยาการสัตวแพทย์

ป.โท
ป.โท

2553
2553

ป.โท
ป.โท

2553
2553

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

2553
2553
2553
2553
2553

ป.เอก
ป.เอก

2553
2553

ชื่ อหลักสู ตร

สาขาวิชา

บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

195
196

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

197

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

ป.บัณฑิตชั้นสู งทาง
วิทยาศาสตร์ฯ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

198
199
200

(นานาชาติ)
บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
และบริ การ
การบริ หารกิจการสาธารณะ
(นานาชาติ)
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.เอก
ป.เอก

2553
2553

ป.เอก

2553

ป.โท
ป.เอก
ป.โท

2554
2554
2555

201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ป.โท
202 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ป.โท
และโลจิสติกส์
203 พยาธิ วทิ ยา
ป.โท
204 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
ป.โท
205 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ป.เอก
206 เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) ป.เอก
207 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
ป.เอก
สารสนเทศภูมิศาสตร์
208 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
ป.เอก
209 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
ป.เอก
210 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป.เอก
211 รัฐประศาสนศาสตร์
ป.เอก
212 สถาปัตยกรรมศาสตร์
ป.เอก
213 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ป.ชั้นสู ง

2555
2555

214 การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2556

ป.โท

2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

21
ข้อมูลทัว่ ไป

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

22
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่ อหลักสู ตร

สาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

215 สุ ขภาพระหว่างประเทศ
(นานาชาติ)
216 ทันตแพทยศาสตร์
217 ความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (นานาชาติ)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 218 ดุริยางคศิลป์
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
219 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 220 วิศวกรรมโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
221 ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
222 วิทยาศาสตร์การแพทย์
223 ดุริยางคศิลป์
224 วิศวกรรมโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
225 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
(นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
226 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
227 การวางแผนภาคและเมือง
228 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
หลักสู ตรนานาชาติ
รัฐประศาสนศาสตร
229 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
230 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
231 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.โท

2556

ป.โท
ป.โท

2556
2556

ป.โท
ป.โท

2556
2556

ป.โท

2556

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

2556
2556
2556
2556

ป.โท

2557

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

2557
2557
2557

ป.โท

2558

ป.โท
ป.โท

2558
2558

ชื่ อหลักสู ตร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

หมายเหตุ *

สาขาวิชา
232 เภสัชกรรมแผนไทย
233 การออกแบบอุตสาหกรรม
234
235
236
237
238
239

ทัศนศิลป์
สัตวศาสตร์ (นานาชาติ)
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
วิศวกรรมพลังงาน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

240 รังสี เทคนิค
241 วิทยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพ
ประยุกต์ (นานาชาติ)
242 ภาษาไทย
243 วิทยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพ
ประยุกต์ (นานาชาติ)

ระดับ ปี การ
การศึกษา ศึกษา
ป.โท
2558
ป.โท
2558
ป.โท
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

2558
2558
2559
2559
2559
2559

ป.โท
ป.โท

2559
2560

ป.เอก
ป.เอก

2560
2560

สาขาวิชามี ชื่อมากกว่า 1 ครั้ ง เนื่ องจากเป็ นหลักสู ตรที่ เปิ ดสอนมากกว่า 1
ลักษณะ เช่ น ภาคปกติ โครงการพิเศษ สอนเป็ นภาษาอังกฤษ หลักสู ตร
นานาชาติ เป็ นต้น

หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา 2560

23
ข้อมูลทัว่ ไป

