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สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1.1 ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

คณะกรรมการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นประธาน ไดมี้มติ

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2505 ให้จดัตั้ งสถาบนัการศึกษาชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เกษตรศาสตร์ข้ึน ท่ีจังหวัดขอนแก่น  ต่อมาได้เป ล่ียนช่ือสถาบัน น้ี เป็น  มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีวตัถุประสงค์หลกัในการก่อตั้งมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการ

พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และศูนยก์ลางทางดา้นวิชาการของภูมิภาคน้ี ต่อมาเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไดมี้พระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี  25  

มกราคม พ.ศ. 2509  และต่อมาไดก้าํหนดใหว้นัดงักล่าวเป็นวนัสถาปนามหาวทิยาลยัแห่งน้ี 
 

1.2 ตรา สี และตนไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ตราของมหาวิทยาลยัขอนแก่น   คือ  ตราพระธาตุพนม 

 ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  ตน้กลัปพฤกษ์ 

 สีประจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  สีอิฐ 

 สําหรับตราของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้ น พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)         

ใหน้ายพินิจ สุวรรณะบุณย ์ยกร่างตราประจาํมหาวทิยาลยัขอนแก่นข้ึน ในชั้นแรกนั้นเป็นรูปพระธาตุพนม 

ทั้งสองข้างมีลายช่อกระหนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององค์พระธาตุเป็นช่ือมหาวิทยาลยัขอนแก่น      

บนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธน ได้นาํร่างดงักล่าวปรึกษาหารือกบัผูอ้อกแบบและผูรู้้แห่ง

ราชบณัฑิตยสถาน เห็นสมควรใหป้รับปรุงแกไ้ขลายช่อกระหนกเป็นรูปเทวดาอญัเชิญม่ิงขวญัสิริมงคล 

พนมประทานสู่สถาบันและเปล่ียนแถบแพรป้ายช่ือเป็นช่ือมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนขอนไม ้ 

สาํหรับพื้นหลงัยงัคงแบ่งเป็น 3 ช่อง อนัหมายถึงคุณธรรมของนกัศึกษา  3  ประการ  ไดแ้ก่ 

  วทิยา คือ  ความรู้ดี 

  จริยา คือ  ความประพฤติดี 

  ปัญญา คือ  ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด 
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1.3 การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.3.1 วิสัยทัศน  

 บณัฑิตวิทยาลยัท่ีมีการบริหารจดัการการศึกษาท่ีเป็นเลิศ เพื่อนาํพามหาวิทยาลยัสู่

การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชั้นนาํระดบัโลก 

1.3.2 พันธกิจ 

   1. การบริหารจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

   2. การรักษามาตรฐานและยกระดบัคุณภาพของหลกัสูตร  

   3. การตลาดและการรับเขา้นกัศึกษา 

   4. การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  

 1.3.3  ประเด็นยุทธศาสตร ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1) การพฒันาบณัฑิตศึกษาเพื่อพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจยั

ระดบัโลก (World Class University) 

2) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพื่อสร้างทีมวจิยัท่ี

เขม้แขง็ 

3) การรักษามาตรฐานและส่งเสริมใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพของหลกัสูตร 

4) การจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมท่ีนาํไปสู่การพฒันางานวจิยัท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

5)  การตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

6)  การจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.3.1  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย

วิจัย ใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World Class University) 

เปาหมายหลัก  

1. สร้างระบบและกระบวนการการเช่ือมโยงบัณฑิตศึกษากับระบบการวิจยัของ

มหาวทิยาลยัทั้งกรอบทิศทางการวจิยั กลุ่มวจิยั (Clusters) และศูนยว์จิยัเฉพาะทาง 

2. มีระบบสนับสนุนการถ่ายทอดผลงานการวิจยั เพื่อการใช้ประโยชน์ และการ

พฒันาเป็นนวตักรรม หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 3.  ผลงานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี impact สูง สามารถนาํไปพฒันา

เพื่อแกปั้ญหา สังคม และประเทศชาติ และผลงานวิจยัท่ีสามารถต่อยอดเพื่อพฒันานวตักรรม และ

ก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญามีมากข้ึน 
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มาตรการ/กลยุทธ ท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร 

1. กาํหนดกรอบการวิจยับณัฑิตศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขา ให้เช่ือมโยงกบักลุ่มวิจยั 

(Cluster) หลกัของมหาวทิยาลยั และศูนยว์จิยัเฉพาะทาง  

2. สนบัสนุนให้เปิดหลกัสูตรปริญญาเอกและเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาปริญญาเอกท่ีเป็น

ความตอ้งการของตลาดใหม้ากข้ึน  

3. พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก (Post-Doctoral Program) ให้

เป็นรูปธรรม และสร้างระบบท่ีชดัเจน 

4. เช่ือมโยงงานวิจยับณัฑิตศึกษา กลุ่มวิจยัหลกั (Clusters) ของมหาวิทยาลัย และ

ศูนยว์จิยัเฉพาะทาง 

5. สร้างบรรยากาศการวิจยั โดยสร้าง research forum ทั้ งการให้ความรู้ การสร้าง

เครือข่ายหวัขอ้งานวิจยั และการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีพฒันาฐานขอ้มูลผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาท่ี

ไดรั้บการตีพิมพท์ั้งในและต่างประเทศเพื่อการอา้งอิง  

6. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณภาพและศกัยภาพของงานวิจยับณัฑิตศึกษา

เพื่อใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในพื้นท่ีและการนาํไปสู่การจดสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ  

เพื่อเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

7. จดัหาทุนวจิยั เพื่อรับนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอก 

8.    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนเครือข่ายกบัสถาบนัวจิยัชั้นนาํจากต่างประเทศ นาํไปสู่การเพิ่มคุณภาพงานวจิยั 

1.3.3.2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย

บัณฑิตศึกษา เพื่อสรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง 

เปาหมายหลัก 

1. นกัศึกษามีศกัยภาพสูงในการทาํวจิยั และสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 

2. คณาจารย์บัณฑิตศึกษามีความสามารถสูงในการทําวิจัย และให้ค ําปรึกษา

วทิยานิพนธ์ โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากผูมี้ประสบการณ์สูง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3. สามารถสร้างทีมวิจยับณัฑิตศึกษาท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่าง

อาจารย ์(อาจารยอ์าวโุส อาจารยท่ี์ยงัมีประสบการณ์นอ้ย) และนกัศึกษา รวมทั้งนกัวจิยัในหลกัสูตร

การฝึกอบรมนกัวจิยัหลงัปริญญาเอก 
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มาตรการ/กลยุทธ ท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร 

  1. พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 

   พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาโดยสร้างหลกัสูตรสําหรับพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา

ทางการวิเคราะห์ วิจยั ดา้นภาษาองักฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจดัหลกัสูตรการอบรม

แบบเฉพาะ เช่น ถา้เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การเขียนภาษาองักฤษสาํหรับ

วิชาการ  เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียน

บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ ์การจดัทาํหลกัสูตรตอ้งเป็นแต่ละเร่ืองแบบต่อเน่ือง แต่ละภาคการศึกษา 

เม่ืออบรมผา่นเกณฑ์แต่ละหลกัสูตรจะไดป้ระกาศนียบตัรผา่นการอบรม และจะไดรั้บการบนัทึกใน 

Transcript 

  2. เพิ่มศกัยภาพของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และส่งเสริมให้มีการดึงทักษะความรู้

ความสามารถมาใชใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ โดยการ 

   1) ขยายเครือข่ายอาจารยท่ี์ปรึกษาใหมี้จาํนวนมากข้ึน และทาํกิจกรรมาร่วมกนัมาก

ข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นทกัษะการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ การทาํ

วจิยั การเขียนบทความวจิยั 

   2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้

บริหารงานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 

   3) พฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการวิชาการ โดยใช้หลกัการของการบริหาร

จดัการสมยัใหม่ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ระสบผลสําเร็จในแต่ละด้าน เช่น การ

บริหารหลกัสูตร การบริหารงานวจิยั เป็นตน้ 

   4) สร้างเวทีหรือพื้นท่ีสําหรับการถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมดา้นการวิจยั การ

ให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหวา่งอาจารยอ์าวุโส และอาจารยใ์หม่ โดยการให้ทาํงานร่วมกนั เช่น 

การเป็นกรรมการพิจารณาทุนโครงการวิจยัต่างๆ ร่วมกนั การเป็นกรรมการอ่านบทความ (peer 

review) ร่วมกนั 

  3. ปรับกระบวนการในการใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดย 

   1) การส่งเสริมให้คณาจารย์ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชาจัดกลุ่มการวิจยั โดย

คณาจารยท่ี์มีความชาํนาญ หรือความสนใจร่วมกนัใหเ้ป็นกลุ่มวจิยัเดียวกนั  

   2) การเลือกหัวขอ้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องเลือกภายใต้กลุ่มงานวิจยัของ

อาจารย ์อาจารยแ์ต่ละคนสามารถท่ีรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ไดต้ามเกณฑ ์ 

   3) การให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งทาํร่วมกนั อาจจะจดัเวทีให้นกัศึกษาในกลุ่ม

นาํเสนอผลงาน อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีอาวโุสในกลุ่มเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะ 
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  1.3.3.3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การรักษามาตรฐานและสงเสริมใหเกิดการยกระดับ

คุณภาพของหลักสูตร 

 เปาหมายหลัก  

  1. มีมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แต่

สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

  2. มีระบบกลและไกการพฒันาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นงานวจิยัท่ีมี

คุณภาพ 

  3. มีระบบการประเมินผลติดตามการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  4. มีระบบการประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยั 

 มาตรการ/กลยุทธ ท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร 

1.  พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานบณัฑิตศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัคณะ 

หน่วยงาน และสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งยดืหยุน่แต่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงระเบียบ และมาตรฐานในการจดัการศึกษาให้มีความชัดเจน ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

3. มีทุนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพของงานวจิยับณัฑิตศึกษา 

4. จดักิจกรรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมี

คุณภาพ 

5. จดัให้มีคลินิกในการใหค้าํปรึกษาดา้นสถิติ  ภาษาองักฤษ  การเขียนบทความ และ

กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 

6.   พฒันาและปรับปรุงระบบผลการประเมินการบริหารจดัการหลกัสูตร 

7.   พฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  และ

สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

  1.3.3.4  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การจัดการหลักสูตรสาขาวิชารวมท่ีนําไปสูการพัฒนา

งานวิจัยท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

 เปาหมายหลัก 

  1. มีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมระดบับณัฑิตศึกษา เพิ่มข้ึน 

 2.    มีระบบบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม ท่ีเอ้ือต่อการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
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   มาตรการ/กลยุทธ ท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร 

  1.   ผลักดันให้พฒันาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดบับณัฑิตศึกษา ตามศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัภายใต้ข้อตกลงท่ีชัดเจนร่วมกันระหว่างคณะ/สาขาวิชา/ศูนยว์ิจยั/หรือหน่วยงาน

ภายนอก  โดยบณัฑิตวิทยาลยัทาํหน้าท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัประชุมติดต่อประสานงานและ

ดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดหลกัสูตรร่วม  

  2. กาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร

สาขาวิชาร่วม โดยคาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกนัจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผูเ้ก่ียวขอ้งพึงไดรั้บประโยชน์จากการจดัการหลกัสูตรอย่างเหมาะสม

และยติุธรรม  

  3. พฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม 

  4.   จดัใหมี้ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 

ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารจดัการ สถานท่ี บุคลากร งบประมาณ และอ่ืนๆ เพื่อให้แต่ละ

หลกัสูตรสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.3.5 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :  การตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก 

 เปาหมายหลัก 

1.  วางแผนการส่งเสริมการตลาดของหลกัสูตรในลกัษณะเชิงรุก 

2.  ใหมี้ระบบการรับเขา้ไดห้ลายช่องทางและยดืหยุน่ 

3. ใหมี้ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานกบับณัฑิตวทิยาลยัมากข้ึน 

 มาตรการ/กลยุทธ ท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร 

1. วเิคราะห์และจดักลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลกัสูตร เพื่อการทาํการตลาดและการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยัใหเ้ป็นปัจจุบนัและเขา้ถึงไดง่้าย 

3. พฒันาระบบการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะบูรณาการ  

4.    สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ งภาคราชการและเอกชนในต่างประเทศท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อทาํขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการพฒันาบุคลากรในระดบับณัฑิตศึกษา

บณัฑิตศึกษา 

5.   ปรับระบบการรับเขา้โดยใหมี้การรับเขา้ไดห้ลายวิธี และให้อาํนาจการตดัสินใจอยู่

ท่ีคณะ/สาขาวชิา หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

6.   ปรับปรุงระบบขอ้มูลของผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหส้มบูรณ์และนาํ

ขอ้มูล 
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7.   สร้างความร่วมมือศิษยเ์ก่าระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศเป็นตวัเช่ือมโยงและ

ทาํกิจกรรมระหวา่งบณัฑิตวทิยาลยักบัหน่วยงานในต่างประเทศ  

8.   ปรับปรุงฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าใหส้มบูรณ์ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.3.6 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :  การจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปาหมายหลัก 

1.  การบริหารภายในองค์กรแบบมีส่วนร่วม ท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงโดยยึดหลัก   

ธรรมาภิบาล 

2.  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเน้นระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร (Competency Base) และการสะสมความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งพฒันา

ระบบการบริหารการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังาน 

3. พฒันาระบบการส่ือสารทั้งในและนอกองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและโครงสร้างทางดา้นเทคโนโลยแีละการ

ส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 

5.    มีวิธีการบริหารงบประมาณและสร้างกลไกในการหารายไดเ้พื่อการจดัการศึกษา

บณัฑิตศึกษาใหส้ามารถเล้ียงตวัเองได ้

 มาตรการ/กลยุทธ ท่ีจะผลักดันยุทธศาสตร 

1. จดัการบริหารภายในองค์กร โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เพือ่สร้างความเขา้ใจ  ความสามคัคี  และการทาํงานร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร 

2.   พฒันาระบบคุณภาพการบริหารองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัระบบคุณภาพมหาวทิยาลยั 

3.   พฒันาระบบงานบริหารงานบุคคล โดยเป็นระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของบุคคล  (Competency Base) และเนน้การสร้างและสะสมความชาํนาญในภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

และการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการทาํงานใหสู้งข้ึน  

4.  การบูรณาการจริยธรรมคุณธรรม ศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย เขา้ไปใน

กระบวนการทาํงานของบุคลากร 

5.  การสร้างค่านิยมในการทาํงาน 

6.  สร้างช่องทางท่ีใชใ้นการติดต่อประสานงานโดยตรงระหวา่งคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

และคณบดีคณะต่างๆ ประธานบริหารหลกัสูตร  ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

7.  ยกระดบัการใหบ้ริการ One Stop Service ในดา้นขอ้มูลทางดา้นบณัฑิตศึกษา ทั้งท่ี

คณะ และบณัฑิตวทิยาลยั   
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8. ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  และโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลย ี

9. พฒันาโครงการสารสนเทศเพื่อการส่ือสารใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการวางแผนและ

ปรับปรุงฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ได ้

10. ทบทวนวธีิการบริหารงบประมาณ และเงินรายไดเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ของบณัฑิตศึกษา 

11.  สร้างกลไกการหารายไดเ้พื่อการจดัการศึกษาบณัฑิตศึกษาใหส้ามารถเล้ียงตนเองได ้
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1.4 โครงสรางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

จากนโยบายของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและนโยบายของหาวิทยาลยัขอนแก่น

สนบัสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้รับโครงสร้างเพือ่รองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และ

ความคล่องตวัในการปฏิบติังานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองคก์ร บณัฑิตวิทยาลยัจึง

ไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสาํนกังานคณบดีใหม่ ดงัน้ี 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประสานงาน 

การปฏิบติัตามนโยบายดา้นบณัฑิตศึกษา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

คณบดี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร วางแผน และพฒันาคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนักศึกษา  

วิเทศสัมพนัธ์ และวิจยั 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

กลุ่มภารกิจ 

อาํนวยการ 

กลุ่มภารกิจ 

สารสนเทศและวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 

สาํนักงานคณบดี 
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1.5 การบริหารจัดการในสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อให้บณัฑิตวิทยาลยั สามารถบริหารและดาํเนินการในบทบาทผูป้ระสานงานและ

สนับสนุนการจดัการศึกษา กาํกบัและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และ

บริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บณัฑิตวิทยาลยั

ได้แบ่งกลุ่มภารกิจ ออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจ ดงัน้ี 

1.5.1 ภารกิจกลุมอํานวยการ ทาํหน้าท่ีอาํนวยการเพื่อเกิดความสะดวกและคล่องตวั

และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบตัิงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  โดย

อาํนวยความสะดวกด้านการคลงัและพสัดุ ธุรการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ และดูแล

งานด้านนโยบายและแผน การประกนัคุณภาพ งานด้านบริหารงานบุคคล การเจา้หน้าที่ และ

งานบริหารทัว่ไปอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 1.5.2 ภารกิจกลุมสารสนเทศและวิชาการ ทาํหนา้ท่ีปฏิบติังานเชิงรุกตามแผนยทุธศาสตร์

ของบัณ ฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านวิจัยสถาบัน  ระบบสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ 

ประชาสัมพนัธ์ ทุนการศึกษา ส่งเสริมและพฒันาทกัษะนกัศึกษา รับเขา้ หลกัสูตร วทิยานิพนธ์ และ

สาขาวชิาร่วม  

 

1.6 ประวัติหลักสูตร 

 บณัฑิตวิทยาลยั ได้เปิดรับนกัศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นตน้มา

จนถึงปัจจุบนั โดยมีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงหลกัสูตรต่างๆ ได้มีการ

ปรับปรุงและพฒันาให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินหลกัสูตร ดงัรายละเอียดตามตาราง

ขา้งล่างน้ี 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 1 พืชไร่ ป.โท 2523 

 2 สัตวศาสตร์ 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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ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 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 

 23 พืชสวน ป.โท 2534 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

24 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2534 

การจดัการการพฒันาชนบท

มหาบณัฑิต (นานาชาติ) 

25  การจดัการการพฒันาชนบท

มหาบณัฑิต (นานาชาติ) 

ป.โท 2534 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 26 วศิวกรรมเคร่ืองกล ป.โท 2535 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 27 เภสัชวทิยา ป.โท 2535 

 28 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา

โมเลกุล 

ป.โท 2535 

 29 เคมี ป.โท 2536 

 30 สรีรวทิยาทางการแพทย ์ ป.โท 2536 

 31 จุลชีววทิยาทางการแพทย ์ ป.โท 2536 

 32 ทนัตกรรมจดัฟัน ป.โท 2537 
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ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 33 เทคโนโลยธีรณี ป.โท 2537 

สารสนเทศศาสตรมหา

บณัฑิต 

34 สารสนเทศศาสตร์  2537 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 35 ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2538 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 36 การบริหารการพยาบาล ป.โท 2538 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 37 พฒันาสังคม ป.โท 2538 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 38 เภสัชกรรมคลินิก ป.โท 2538 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 39 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.โท 2538 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 40 ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2538 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 41 ชีวเคมี ป.โท 2539 

 42 ฟิสิกส์ ป.โท 2539 

 43 สถิติประยกุต ์ ป.โท 2539 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

44 ชีวสถิติ ป.โท 2539 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 45 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.โท 2539 

 46 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.โท 2540 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 47 ภาษาองักฤษ ป.โท 2540 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 48 วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ป.โท 2540 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 49 หลกัสูตรและการสอน ป.เอก 2540 

  50 พฒันศาสตร์ ป.เอก 2540 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 51 สัตวศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2541 

  52 พืชไร่ (นานาชาติ) ป.โท 2541 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 53 วศิวกรรมเคมี ป.โท 2541 

  54 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.โท 2541 

 55 วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2541 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 56 การพยาบาลเด็ก ป.โท 2541 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 57 ปรัชญา ป.โท 2541 
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ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

58  สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2541 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 59 ชีวเคมี ป.เอก 2541 

 60 พืชไร่ ป.เอก 2541 

 61 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา

โมเลกุล 

ป.เอก 2541 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 62 ธุรกิจการเกษตร ป.โท 2542 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 63  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ป.โท 2542 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 64 ชีววทิยา ป.เอก 2542 

 65 พยาบาลศาสตร์ ป.เอก 2542 

 66 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.เอก 2542 

 67 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.เอก 2542 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 68 การประมง ป.โท 2543 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

69 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ป.โท 2543 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 70 ทนัตกรรมประดิษฐ ์หลกัสูตร

นานาชาติ 

ป.โท 2543 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 71 สัตวศาสตร์ ป.เอก 2543 

 72 วทิยาโรคพืช ป.เอก 2543 

 73 การบริหารการศึกษา ป.เอก 2543 

 74 เภสัชวทิยา ป.เอก 2543 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

75 การบริหารสาธารณสุข ป.โท 2544 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 76 เภสัชภณัฑ ์ ป.โท 2544 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 77 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ป.โท 2544 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 78 ฟิสิกส์ ป.เอก 2544 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 79 เกษตรเชิงระบบ ป.โท 2545 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 80 วศิวกรรมอุตสาหการ ป.โท 2545 



16 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ห
ลัก

สูต
รร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศึ

กษ
า 

25
61

 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 81 การจดัการเภสัชกรรม ป.โท 2545 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 82 การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ

จดัการดา้นสุขภาพ 

ป.โท 2545 

 83 ชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2545 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 84 กีฏวทิยา ป.เอก 2545 

 85 เกษตรเชิงระบบ ป.เอก 2545 

 86 วจิยัและพฒันาเภสัชภณัฑ ์ ป.เอก 2545 

 87 ชีวเวชศาสตร์ ป.เอก 2545 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 88 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2546 

 89 วทิยาการคอมพิวเตอร์ ป.โท 2546 

 90 เคมีอินทรีย ์ ป.โท 2546 

 91 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ป.โท 2546 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 92 คณิตศาสตรศึกษา ป.โท 2546 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 93 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ป.โท 2546 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 94 กายภาพบาํบดั ป.โท 2546 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

95 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ป.โท 2546 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 96 เภสัชเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ป.โท 2546 

ป.บณัฑิตทางสัตวแพทย์

คลินิก 

97 สัตวเ์ล้ียง ป.บณัฑิต 2546 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 98 วศิวกรรมเคร่ืองกล ป.เอก 2546 

 99 วศิวกรรมเกษตร ป.เอก 2546 

 100 วศิวกรรมโยธา ป.เอก 2546 

 101 สารสนเทศศึกษา ป.เอก 2546 

 102 วทิยาศาสตร์ช่องปาก ป.เอก 2546 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 103 เทคโนโลยสีารสนเทศ ป.โท 2547 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 104 การผดุงครรภ ์ ป.โท 2547 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 105 พยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ ป.โท 2547 
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ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 106 วทิยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ป.โท 2547 

การวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต 

107  การวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต 

ป.โท 2547 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 108 การตลาด ป.โท 2547 

 109 การจดัการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์

ป.โท 2547 

 110 การจดัการโลจิสติกส์ ป.โท 2547 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 111 เคมี ป.เอก 2547 

 112 เคมีอินทรีย ์ ป.เอก 2547 

 113 พืชสวน ป.เอก 2547 

 114 วศิวกรรมไฟฟ้า ป.เอก 2547 

 115 พยาธิชีววทิยา ป.เอก 2547 

 116 จุลชีววทิยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2547 

 117 สรีรวทิยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2547 

 118 กายวภิาคศาสตร์ ป.เอก 2547 

 119 ปรสิตวทิยา ป.เอก 2547 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 120 หลกัสูตรและการสอนการศึกษา

พิเศษ 

ป.โท 2548 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 121 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา

โมเลกุล (นานาชาติ) 

ป.โท 2548 

 122 ประสาทวทิยาศาสตร์ ป.โท 2548 

 123 การวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2548 

 124 พิษวทิยา ป.โท 2548 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

125 การปกครองทอ้งถ่ิน ป.โท 2548 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 126 เทคโนโลยกีารศึกษา ป.เอก 2548 

 127 วทิยาศาสตร์คลินิก ป.เอก 2548 

 128 ประสาทวทิยาศาสตร์ ป.เอก 2548 
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ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 129 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววทิยา

โมเลกุล (นานาชาติ) 

ป.เอก 2548 

 130 สังคมวทิยา ป.เอก 2548 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 131 เคมีสาํหรับครู ป.โท 2549 

 132 จุลชีววทิยา ป.โท 2549 

 133 ชีววทิยาสาํหรับครู ป.โท 2549 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

134 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

ป.โท 2549 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 135 คณิตศาสตร์ ป.เอก 2549 

 136 พืชไร่ (องักฤษ) ป.เอก 2549 

 137 การวดัและประเมินผลการศึกษา ป.เอก 2549 

 138 คณิตศาสตรศึกษา ป.เอก 2549 

 139 พฒันศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2549 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 140 วศิวกรรมพลงังาน ป.โท 2550 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 141 วทิยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ ป.โท 2550 

 142 สัตวแพทยส์าธารณสุข ป.โท 2550 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 143 วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2550 

ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์

ฯ 

144 พยาธิวทิยากายวภิาค ป.ชั้นสูง 2551 

 145 โสต ศอ นาสิกวทิยา ป.ชั้นสูง 2551 

 146 วสิัญญีวทิยา ป.ชั้นสูง 2551 

 147 รังสีวทิยา ป.ชั้นสูง 2551 

 148 เวชศาสตร์ครอบครัว ป.ชั้นสูง 2551 

 149 กุมารเวชศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

 150 จิตเวชศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

 151 จกัษุวทิยา ป.ชั้นสูง 2551 

 152 ศลัยศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

 153 สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา ป.ชั้นสูง 2551 
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 154 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ป.ชั้นสูง 2551 

ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์

ฯ 

155 ออร์โธปิดิกส์ ป.ชั้นสูง 2551 

 156 อายรุศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 157 ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล

โลเฟเชียล 

ป.ชั้นสูง 2551 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต     158 นิติวทิยาศาสตร์ ป.โท 2551 

 159 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2551 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 160 เทคโนโลยอีาคาร ป.โท 2551 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 161 วทิยาการคอมพิวเตอร์ (องักฤษ) ป.เอก 2551 

 162 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2551 

 163 วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ

มนุษย ์

ป.เอก 2551 

 164 วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ

มนุษย ์(นานาชาติ) 

ป.เอก 2551 

 165 เทคโนโลยธีรณี ป.เอก 2551 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 166 ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก ป.ชั้นสูง 2552 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 167 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.โท 2552 

 168 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.โท 2552 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 169 วฒันธรรม ศิลปกรรมและการ

ออกแบบ 

ป.โท 2552 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 170 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

ป.โท 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 171 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.เอก 2552 

 172 วศิวกรรมอุตสาหการ ป.เอก 2552 

 173 วทิยาศาสตร์ศึกษา ป.เอก 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 174 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.เอก 2552 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี 175  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2552 
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บณัฑิต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 176 เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ป.เอก 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 177 วฒันธรรม ศิลปกรรมและการ

ออกแบบ 

ป.เอก 2552 

 178 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

ป.เอก 2552 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 179 อาชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2553 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 180 ลุ่มนํ้าโขงศึกษา ป.โท 2553 

 181 ภาษาไทย ป.โท 2553 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

182 วทิยาการระบาด ป.โท 2553 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 183 สหวทิยาการสัตวแพทย ์ ป.โท 2553 

 184 สหวทิยาการสัตวแพทย ์

(นานาชาติ) 

ป.โท 2553 

บญัชีมหาบณัฑิต 185 บญัชีมหาบณัฑิต ป.โท 2553 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 186 การเป็นผูป้ระกอบการและ

นวตักรรม 

ป.โท 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 187 จุลชีววทิยา ป.เอก 2553 

 188 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.เอก 2553 

 189 การประมง ป.เอก 2553 

 190 วศิวกรรมเคมี ป.เอก 2553 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บณัฑิต (นานาชาติ) 

191  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 192 สหวทิยาการสัตวแพทย ์ ป.เอก 2553 

 193 สหวทิยาการสัตวแพทย ์

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 

 

194  บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2553 



21 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ห
ลัก

สูต
รร

ะด
ับ

บ
ัณ

ฑ
ิตศึ

กษ
า 

25
61

 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระดับ

การศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 195 การจดัการนวตักรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 

ป.เอก 2553 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บณัฑิต 

196 การบริหารกิจการสาธารณะ 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 197 เทคนิคการแพทย ์ ป.โท 2554 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 198 เทคนิคการแพทย ์ ป.เอก 2554 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต 

199 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.โท 2555 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 200 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.โท 2555 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 201 วศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส์ 

ป.โท 2555 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 202 พยาธิวทิยา ป.โท 2555 

  203 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.โท 2555 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 204 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2555 

 205 เทคโนโลยสีารสนเทศ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

 206 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.เอก 2555 

 207 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

 208 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

 209 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.เอก 2555 
 210 รัฐประศาสนศาสตร์ ป.เอก 2555 
 211 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.เอก 2555 

ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์

ฯ 

212 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป.ชั้นสูง 2556 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 213 การศึกษาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ป.โท 2556 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

214 สุขภาพระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

ป.โท 2556 
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วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 215 ทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2556 

 216 ความปลอดภยัและการจดัการ

คุณภาพของอาหาร (นานาชาติ) 

ป.โท 2556 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 217 ดุริยางคศิลป์ ป.โท 2556 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 218 การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา

และนวตักรรม 

ป.โท 2556 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 219 วศิวกรรมโทรคมนาคม 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

ป.โท 2556 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 220 ปรัชญาและศาสนาตะวนัออก ป.เอก 2556 

 221 วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ป.เอก 2556 

 222 ดุริยางคศิลป์ ป.เอก 2556 

 223 วศิวกรรมโทรคมนาคม 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2556 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 224 เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

(นานาชาติ) 

ป.โท 2557 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 225 ภาษาศาสตร์ประยกุต ์(นานาชาติ) ป.เอก 2557 

 226 การวางแผนภาคและเมือง ป.เอก 2557 

 227 วทิยาการระบาดและชีวสถิติ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

ป.เอก 2557 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

228  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2558 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 229 ภาษาและวฒันธรรมจีน ป.โท 2558 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 230 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ป.โท 2558 

 231 เภสัชกรรมแผนไทย ป.โท 2558 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต 

232 การออกแบบอุตสาหกรรม ป.โท 2558 
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ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 233 ทศันศิลป์ ป.โท 2558 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 234 สัตวศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2558 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 235 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.โท 2559 

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 236 วศิวกรรมวสัดุและการผลิต ป.โท 2559 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 237 วศิวกรรมพลงังาน ป.เอก 2559 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

238 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2559 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 239 รังสีเทคนิค ป.โท 2559 

 

 

240 วทิยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพ

ประยกุต ์(นานาชาติ) 

ป.โท 2560 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 241 ภาษาไทย ป.เอก 2560 

 242 วทิยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพ

ประยกุต ์(นานาชาติ) 

ป.เอก 2560 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 243 เภสัชวทิยา (นานาชาติ) ป.เอก 2560 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 244 การบริหารและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

ป.โท 2560 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 245 การเงิน ป.โท 2561 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 246 เภสัชบาํบดั ป.ชั้นสูง 2561 

นิติศาสตรมหาบณัฑิต 247 นิติศาสตร์ ป.โท 2561 

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 248 จิตวทิยาพหุวฒันธรรม ป.เอก 2561 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 249 ทนัตกรรมผูสู้งอาย ุ ป.โท 2561 

 

หมายเหตุ  * สาขาวิชามีช่ือมากกว่า 1 คร้ัง เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมากกว่า 1 

ลกัษณะ เช่น ภาคปกติ โครงการพิเศษ สอนเป็นภาษาองักฤษ หลกัสูตร

นานาชาติ เป็นตน้ 
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