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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1.1 ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

คณะกรรมการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นประธาน ไดมี้มติ

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2505 ให้จัดตั้ งสถาบนัการศึกษาชั้นสูงทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และ

เกษตรศาสตร์ข้ึนท่ีจังหวัดขอนแก่น  ต่อมาได้เป ล่ียนช่ือสถาบันน้ี เป็น  มหาวิทยาลัยภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีวตัถุประสงค์หลกัในการก่อตั้งมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการ

พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และศูนยก์ลางทางดา้นวิชาการของภูมิภาคน้ี ต่อมาเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น มหาวทิยาลัยขอนแก่น และไดมี้พระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี  

25  มกราคม พ.ศ. 2509  และต่อมาไดก้าํหนดใหว้นัดงักล่าวเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยัแห่งน้ี 
 

1.2 ตรา สี และต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ตราของมหาวิทยาลยัขอนแก่น   คือ  ตราพระธาตุพนม 

 ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  ตน้กลัปพฤกษ์ 

 สีประจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่น  คือ  สีอิฐ 

 สําหรับตราของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้ น พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)         

ใหน้ายพินิจ สุวรรณะบุณย ์ยกร่างตราประจาํมหาวิทยาลยัขอนแก่นข้ึน ในชั้นแรกนั้นเป็นรูปพระธาตุพนม 

ทั้งสองขา้งมีลายช่อกระหนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององคพ์ระธาตุเป็นช่ือมหาวิทยาลยัขอนแก่น      บน

แพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธน ได้นําร่างดังกล่าวปรึกษาหารือกับผูอ้อกแบบและผูรู้้แห่ง

ราชบัณฑิตยสถาน เห็นสมควรให้ปรับปรุงแกไ้ขลายช่อกระหนกเป็นรูปเทวดาอญัเชิญม่ิงขวญัสิริ

มงคล พนมประทานสู่สถาบนัและเปล่ียนแถบแพรป้ายช่ือเป็นช่ือมหาวิทยาลยัขอนแก่นอยูบ่นขอนไม ้ 

สาํหรับพ้ืนหลงัยงัคงแบ่งเป็น 3 ช่อง อนัหมายถึงคุณธรรมของนกัศึกษา  3  ประการ  ไดแ้ก่ 

  วิทยา คือ  ความรู้ดี 

  จริยา คือ  ความประพฤติดี 

  ปัญญา คือ  ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด 

 



4 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ห
ลกั

สูต
รร

ะด
บั

บ
ัณ

ฑ
ติศึ

กษ
า 

25
62

 

1.3 การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 1.3.1 วสัิยทัศน์  

 บณัฑิตวิทยาลยัท่ีมีการบริหารจดัการการศึกษาท่ีเป็นเลิศ เพ่ือนาํพามหาวิทยาลยัสู่

การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัชั้นนาํระดบัโลก 

1.3.2 พนัธกจิ 

   1. การบริหารจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

   2. การรักษามาตรฐานและยกระดบัคุณภาพของหลกัสูตร  

   3. การตลาดและการรับเขา้นกัศึกษา 

   4. การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม  

 1.3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1) การพฒันาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจัย

ระดบัโลก (World Class University) 

2) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพ่ือสร้างทีมวิจยัท่ี

เขม้แข็ง 

3) การรักษามาตรฐานและส่งเสริมใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพของหลกัสูตร 

4) การจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมท่ีนาํไปสู่การพฒันางานวิจยัท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

5)  การตลาดและการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก 

6)  การจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพฒันาบัณฑติศึกษาเพ่ือพฒันาเป็นมหาวทิยาลัย

วจิยั ให้เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดับโลก (World Class University) 

เป้าหมายหลกั  

1. สร้างระบบและกระบวนการการเช่ือมโยงบัณฑิตศึกษากับระบบการวิจัยของ

มหาวิทยาลยัทั้งกรอบทิศทางการวิจยั กลุ่มวิจยั (Clusters) และศูนยว์ิจยัเฉพาะทาง 

2. มีระบบสนับสนุนการถ่ายทอดผลงานการวิจัย เพ่ือการใช้ประโยชน์ และการ

พฒันาเป็นนวตักรรม หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 3.  ผลงานวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมี impact สูง สามารถนาํไปพฒันา

เพ่ือแกปั้ญหา สงัคม และประเทศชาติ และผลงานวิจยัท่ีสามารถต่อยอดเพ่ือพฒันานวตักรรม และ

ก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญามีมากข้ึน 
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มาตรการ/กลยุทธ์ ที่จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

1. กาํหนดกรอบการวิจยับณัฑิตศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขา ให้เช่ือมโยงกบักลุ่มวิจยั 

(Cluster) หลกัของมหาวิทยาลยั และศูนยว์ิจยัเฉพาะทาง  

2. สนบัสนุนให้เปิดหลกัสูตรปริญญาเอกและเพ่ิมจาํนวนนักศึกษาปริญญาเอกท่ีเป็น

ความตอ้งการของตลาดใหม้ากข้ึน  

3. พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมนกัวจิยัหลงัปริญญาเอก (Post-Doctoral Program) ให้

เป็นรูปธรรม และสร้างระบบท่ีชดัเจน 

4. เช่ือมโยงงานวิจยับัณฑิตศึกษา กลุ่มวิจัยหลกั (Clusters) ของมหาวิทยาลยั และ

ศูนยว์ิจยัเฉพาะทาง 

5. สร้างบรรยากาศการวิจัย โดยสร้าง research forum ทั้งการให้ความรู้ การสร้าง

เครือข่ายหวัขอ้งานวิจยั และการแลกเปล่ียนเทคโนโลยพีฒันาฐานขอ้มูลผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาท่ี

ไดรั้บการตีพิมพท์ั้งในและต่างประเทศเพ่ือการอา้งอิง  

6. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณภาพและศกัยภาพของงานวิจยับณัฑิตศึกษา

เพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีและการนําไปสู่การจดสิทธิบัตร และ

ลิขสิทธ์ิ  เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

7. จดัหาทุนวิจยั เพ่ือรับนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรปริญญาเอก 

8.    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนเครือข่ายกบัสถาบนัวิจยัชั้นนาํจากต่างประเทศ นาํไปสู่การเพ่ิมคุณภาพงานวิจยั 

1.3.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักศึกษา และคณาจารย์

บัณฑติศึกษา เพ่ือสร้างทีมวจิยัทีเ่ข้มแข็ง 

 เป้าหมายหลกั 

1. นกัศึกษามีศกัยภาพสูงในการทาํวิจยั และสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 

2. คณาจารย์บัณฑิตศึกษามีความสามารถสูงในการทําวิจัย และให้ค ําปรึกษา

วิทยานิพนธ ์โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากผูมี้ประสบการณ์สูง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั 

3. สามารถสร้างทีมวิจยับณัฑิตศึกษาท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกันระหว่าง

อาจารย ์(อาจารยอ์าวุโส อาจารยท่ี์ยงัมีประสบการณ์นอ้ย) และนกัศึกษา รวมทั้งนกัวิจยัในหลกัสูตร

การฝึกอบรมนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก 
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มาตรการ/กลยุทธ์ ที่จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  1. พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา 

   พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาโดยสร้างหลกัสูตรสาํหรับพฒันาศกัยภาพนักศึกษา

ทางการวิเคราะห์ วิจยั ดา้นภาษาองักฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการจดัหลกัสูตรการอบรม

แบบเฉพาะ เช่น ถา้เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การเขียนภาษาองักฤษสาํหรับ

วิชาการ  เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียน

บทความวิจยั เพ่ือตีพิมพ ์การจดัทาํหลกัสูตรตอ้งเป็นแต่ละเร่ืองแบบต่อเน่ือง แต่ละภาคการศึกษา 

เม่ืออบรมผา่นเกณฑแ์ต่ละหลกัสูตรจะไดป้ระกาศนียบตัรผา่นการอบรม และจะไดรั้บการบนัทึกใน 

Transcript 

  2. เพ่ิมศกัยภาพของคณาจารยบ์ัณฑิตศึกษา และส่งเสริมให้มีการดึงทักษะความรู้

ความสามารถมาใชใ้หเ้ต็มศกัยภาพ โดยการ 

   1) ขยายเครือข่ายอาจารยท่ี์ปรึกษาให้มีจาํนวนมากข้ึน และทาํกิจกรรมาร่วมกัน

มากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นทกัษะการใหค้าํปรึกษาวิทยานิพนธ ์การ

ทาํวิจยั การเขียนบทความวิจยั 

   2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกับคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ให้

บริหารงานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 

   3) พฒันาทักษะด้านการบริหารจัดการวิชาการ โดยใช้หลกัการของการบริหาร

จดัการสมยัใหม่ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ระสบผลสําเร็จในแต่ละด้าน เช่น การ

บริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจยั เป็นตน้ 

   4) สร้างเวทีหรือพ้ืนท่ีสาํหรับการถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมดา้นการวิจยั การ

ให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระหว่างอาจารยอ์าวุโส และอาจารยใ์หม่ โดยการให้ทาํงานร่วมกนั เช่น 

การเป็นกรรมการพิจารณาทุนโครงการวิจยัต่างๆ ร่วมกนั การเป็นกรรมการอ่านบทความ (peer 

review) ร่วมกนั 

  3. ปรับกระบวนการในการใหค้าํปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดย 

   1) การส่งเสริมให้คณาจารยใ์นแต่ละคณะหรือสาขาวิชาจัดกลุ่มการวิจัย โดย

คณาจารยท่ี์มีความชาํนาญ หรือความสนใจร่วมกนัใหเ้ป็นกลุ่มวิจยัเดียวกนั  

   2) การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องเลือกภายใต้กลุ่มงานวิจยัของ

อาจารย ์อาจารยแ์ต่ละคนสามารถท่ีรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธไ์ดต้ามเกณฑ ์ 

   3) การให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งทาํร่วมกนั อาจจะจดัเวทีใหน้ักศึกษาในกลุ่ม

นาํเสนอผลงาน อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีอาวุโสในกลุ่มเป็นผูใ้หข้อ้เสนอแนะ 
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  1.3.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรักษามาตรฐานและส่งเสริมให้เกดิการยกระดับ

คุณภาพของหลกัสูตร 

  เป้าหมายหลกั  

  1. มีมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ แต่

สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

  2. มีระบบกลและไกการพฒันาวิทยานิพนธใ์นระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นงานวิจยัท่ีมี

คุณภาพ 

  3. มีระบบการประเมินผลติดตามการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  4. มีระบบการประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที่จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

1.  พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานบณัฑิตศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัคณะ 

หน่วยงาน และสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งยดืหยุน่แต่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงระเบียบ และมาตรฐานในการจดัการศึกษาให้มีความชัดเจน ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

3. มีทุนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพของงานวิจยับณัฑิตศึกษา 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมี

คุณภาพ 

5. จดัให้มีคลินิกในการให้คาํปรึกษาดา้นสถิติ  ภาษาองักฤษ  การเขียนบทความ และ

กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

5.   พฒันาและปรับปรุงระบบผลการประเมินการบริหารจดัการหลกัสูตร 

7.   พฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพบณัฑิตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  และ

สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

  1.3.3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจดัการหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมที่นําไปสู่การพฒันา

งานวจิยัทีเ่กดิจากการบูรณาการ 

 เป้าหมายหลกั 

  1. มีหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมระดบับณัฑิตศึกษา เพ่ิมข้ึน 

 2.    มีระบบบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม ท่ีเอ้ือต่อการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
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   มาตรการ/กลยุทธ์ ที่จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

  1.   ผลกัดันให้พฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบณัฑิตศึกษา ตามศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัภายใต้ข้อตกลงท่ีชัดเจนร่วมกันระหว่างคณะ/สาขาวิชา/ศูนยว์ิจัย/หรือหน่วยงาน

ภายนอก  โดยบณัฑิตวิทยาลยัทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัประชุมติดต่อประสานงานและ

ดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดหลกัสูตรร่วม  

  2. กาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร

สาขาวิชาร่วม โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรร่วมกนัจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผูเ้ก่ียวขอ้งพึงไดรั้บประโยชน์จากการจดัการหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม

และยติุธรรม  

  3. พฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 

  4.   จัดให้มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งในดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการ สถานท่ี บุคลากร งบประมาณ และอ่ืนๆ เพ่ือใหแ้ต่

ละหลกัสูตรสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

 เป้าหมายหลกั 

1.  วางแผนการส่งเสริมการตลาดของหลกัสูตรในลกัษณะเชิงรุก 

2.  ใหมี้ระบบการรับเขา้ไดห้ลายช่องทางและยดืหยุน่ 

3. ใหมี้ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนัเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานกบับณัฑิตวิทยาลยัมากข้ึน 

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที่จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

1. วิเคราะห์และจดักลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลกัสูตร เพ่ือการทาํการตลาดและการ

ประชาสมัพนัธท่ี์เหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยัใหเ้ป็นปัจจุบนัและเขา้ถึงไดง่้าย 

3. พฒันาระบบการตลาดและการประชาสมัพนัธใ์นลกัษณะบูรณาการ  

4.    สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานทั้ งภาคราชการและเอกชนในต่างประเทศท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือทาํขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในการพฒันาบุคลากรในระดบับณัฑิตศึกษา

บณัฑิตศึกษา 

5.   ปรับระบบการรับเขา้โดยใหมี้การรับเขา้ไดห้ลายวิธี และใหอ้าํนาจการตดัสินใจอยู่

ท่ีคณะ/สาขาวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

6.   ปรับปรุงระบบขอ้มูลของผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหส้มบูรณ์และนาํ

ขอ้มูล 
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7.   สร้างความร่วมมือศิษยเ์ก่าระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศเป็นตวัเช่ือมโยงและ

ทาํกิจกรรมระหว่างบณัฑิตวิทยาลยักบัหน่วยงานในต่างประเทศ  

8.   ปรับปรุงฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าใหส้มบูรณ์ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.3.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การจดัการองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 เป้าหมายหลกั 

1.  การบริหารภายในองค์กรแบบมีส่วนร่วม ท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงโดยยึดหลกั   

ธรรมาภิบาล 

2.  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเน้นระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร (Competency Base) และการสะสมความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งพฒันา

ระบบการบริหารการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติังาน 

3. พฒันาระบบการส่ือสารทั้งในและนอกองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและโครงสร้างทางดา้นเทคโนโลยแีละการ

ส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 

5.    มีวิธีการบริหารงบประมาณและสร้างกลไกในการหารายไดเ้พ่ือการจดัการศึกษา

บณัฑิตศึกษาใหส้ามารถเล้ียงตวัเองได ้

 มาตรการ/กลยุทธ์ ที่จะผลกัดันยุทธศาสตร์ 

1. จดัการบริหารภายในองคก์ร โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือสร้างความเขา้ใจ  ความสามคัคี  และการทาํงานร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร 

2.   พฒันาระบบคุณภาพการบริหารองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัระบบคุณภาพมหาวิทยาลยั 

3.   พฒันาระบบงานบริหารงานบุคคล โดยเป็นระบบการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของบุคคล  (Competency Base) และเนน้การสร้างและสะสมความชาํนาญในภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

และการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการทาํงานใหสู้งข้ึน  

4.  การบูรณาการจริยธรรมคุณธรรม ศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย เขา้ไปใน

กระบวนการทาํงานของบุคลากร 

5.  การสร้างค่านิยมในการทาํงาน 

6.  สร้างช่องทางท่ีใชใ้นการติดต่อประสานงานโดยตรงระหว่างคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

และคณบดีคณะต่างๆ ประธานบริหารหลกัสูตร  ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

7.  ยกระดบัการใหบ้ริการ One Stop Service ในดา้นขอ้มูลทางดา้นบณัฑิตศึกษา ทั้งท่ี

คณะ และบณัฑิตวิทยาลยั   
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8. ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  และโครงสร้างพ้ืนฐาน

เทคโนโลย ี

9. พฒันาโครงการสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการวางแผนและ

ปรับปรุงฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ได ้

10. ทบทวนวิธีการบริหารงบประมาณ และเงินรายไดเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อการ

พฒันาศกัยภาพและความเขม้แข็งของบณัฑิตศึกษา 

11.  สร้างกลไกการหารายไดเ้พ่ือการจดัการศึกษาบณัฑิตศึกษาใหส้ามารถเล้ียงตนเองได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ห
ลกั

สูต
รร

ะด
บั

บ
ัณ

ฑ
ติศึ

กษ
า 

25
62

 

1.4 โครงสร้างการบริหารบัณฑติวทิยาลยั 

จากนโยบายของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและนโยบายของหาวิทยาลยัขอนแก่น

สนบัสนุนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ไดป้รับโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และ

ความคล่องตวัในการปฏิบติังานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร บณัฑิตวิทยาลยัจึง

ไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสาํนกังานคณบดีใหม่  

  1.4.1 โครงสร้างการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏในแผนภาพ 

ท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหาร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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1.4.2 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏ

ในแผนภาพท่ี 2 ดงัน้ี 

 
แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

1.5 การบริหารจัดการในสํางานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อให้บณัฑิตวิทยาลยั สามารถบริหารและดาํเนินการในบทบาทผูป้ระสานงานและ

สนับสนุนการจดัการศึกษา กาํกบัและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และ

บริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บณัฑิตวิทยาลยั

ไดแ้บ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ท่ีอยู่ภายใตก้องบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั ดงัน้ี 

กองบริหารงานบัณฑติวทิยาลยั  

  1.5.1 ผู้อาํนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ทาํหน้าท่ีดา้นการบริหาร งานประชุม 

กรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั งานประชุมธุรการภายใน งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การ

สัง่จ่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง การควบคุมภายใน การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ การจา้งนกัศึกษาช่วยงาน

ในสาํนกังาน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

  1.5.2 งานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ ทาํหน้าท่ีดา้นการบริหาร วางแผน พฒันา

คุณภาพ การประกันคุณภาพ รวมถึงอาํนวยการเพ่ือเกิดความสะดวกและคล่องตัวและเกิด



13 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ห
ลกั

สูต
รร

ะด
บั

บ
ัณ

ฑ
ติศึ

กษ
า 

25
62

 

ประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน ทาํหน้าท่ีดา้นการคลงั

และพสัดุ ธุรการ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และดูแลงานดา้นบริหารงานบุคคล การเจา้หนา้ท่ี 

และงานบริหารทัว่ไปอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

  1.5.3 งานบริการวิชาการ ทําหน้าท่ีปฏิบัติงานเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต

วิทยาลยัด้านงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ

นักศึกษา อาจารย ์งานวารสารวิจยัระดบับัณฑิตศึกษา งานเครือข่ายบณัฑิตศึกษา งานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา และงานบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม  

  1.5.4 งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์  ทําหน้าท่ีปฏิบัติงานเชิงรุกตามแผน

ยทุธศาสตร์ของบณัฑิตวิทยาลยั ประกอบดว้ย การรับเขา้ศึกษา การตลาด การประชาสมัพนัธ ์ศิษยเ์ก่า 

งานทุนการศึกษา วิจยั วิเทศสมัพนัธ ์งานระบบสารสนเทศ และ One Stop Service 

 

1.6 ประวัติหลักสูตร 

 บณัฑิตวิทยาลยั ไดเ้ปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นตน้มา

จนถึงปัจจุบนั โดยมีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงหลกัสูตรต่างๆ ไดม้ีการ

ปรับปรุงและพฒันาให้ไดม้าตรฐาน ผา่นเกณฑ์การประเมินหลกัสูตร ดงัรายละเอียดตามตาราง

ขา้งล่างน้ี 

ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 1 พืชไร่ ป.โท 2523 
 

2 สตัวศาสตร์ ป.โท 2523 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 3 วิศวกรรมโยธา ป.โท 2523 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 4 จิตวิทยาการศึกษาและการให้

คาํปรึกษา 

ป.โท 2523 

 5 การวดัและประเมินผลการศึกษา ป.โท 2523 

 6 หลกัสูตรและการสอน ป.โท 2523 

 7 เทคโนโลยกีารศึกษา ป.โท 2525 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 8 วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.โท 2526 

 9 การบริหารการศึกษา ป.โท 2527 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 10 การพยาบาลผูใ้หญ่ ป.โท 2530 

 11 การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว ป.โท 2530 



14 

ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ห
ลกั

สูต
รร

ะด
บั

บ
ัณ

ฑ
ติศึ

กษ
า 

25
62

 

ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 12 การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน ป.โท 2530 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 13 วิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท 2531 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 14 สงัคมวิทยา ป.โท 2531 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 15 คณิตศาสตร์ ป.โท 2532 

 16 กีฏวิทยา ป.โท 2532 

 17 วิทยาโรคพืช ป.โท 2532 

 18 การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ป.โท 2532 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 19 วิศวกรรมเกษตร ป.โท 2532 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 20 ชีววิทยา ป.โท 2533 

 21 กายวภิาคศาสตร์ ป.โท 2533 

 22 ปรสิตวิทยา 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 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 26 วิศวกรรมเคร่ืองกล ป.โท 2535 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 27 เภสชัวิทยา ป.โท 2535 

 28 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา

โมเลกุล 

ป.โท 2535 

 29 เคมี ป.โท 2536 

 30 สรีรวิทยาทางการแพทย ์ ป.โท 2536 

 31 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ป.โท 2536 

 32 ทนัตกรรมจดัฟัน ป.โท 2537 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 33 เทคโนโลยธีรณี ป.โท 2537 

สารสนเทศศาสตรมหา

บณัฑิต 

34 สารสนเทศศาสตร์ 
 

2537 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 35 ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2538 
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ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 36 การบริหารการพยาบาล ป.โท 2538 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 37 พฒันาสงัคม ป.โท 2538 

เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 38 เภสชักรรมคลินิก ป.โท 2538 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 39 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.โท 2538 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 40 ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2538 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 41 ชีวเคมี ป.โท 2539 

 42 ฟิสิกส์ ป.โท 2539 

 43 สถิติประยกุต ์ ป.โท 2539 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

44 ชีวสถิติ ป.โท 2539 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 45 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.โท 2539 

 46 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.โท 2540 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 47 ภาษาองักฤษ ป.โท 2540 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 48 วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ป.โท 2540 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 49 หลกัสูตรและการสอน ป.เอก 2540 

  50 พฒันศาสตร์ ป.เอก 2540 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 51 สตัวศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2541 

  52 พืชไร่ (นานาชาติ) ป.โท 2541 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 53 วิศวกรรมเคมี ป.โท 2541 

  54 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.โท 2541 

 55 วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2541 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 56 การพยาบาลเด็ก ป.โท 2541 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 57 ปรัชญา ป.โท 2541 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

58  สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2541 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 59 ชีวเคมี ป.เอก 2541 

 60 พืชไร่ ป.เอก 2541 
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ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 61 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา

โมเลกุล 

ป.เอก 2541 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 62 ธุรกิจการเกษตร ป.โท 2542 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 63  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ป.โท 2542 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 64 ชีววิทยา ป.เอก 2542 

 65 พยาบาลศาสตร์ ป.เอก 2542 

 66 เทคโนโลยกีารอาหาร ป.เอก 2542 

 67 เทคโนโลยชีีวภาพ ป.เอก 2542 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 68 การประมง ป.โท 2543 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

69 โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ ป.โท 2543 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 70 ทนัตกรรมประดิษฐ ์หลกัสูตร

นานาชาติ 

ป.โท 2543 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 71 สตัวศาสตร์ ป.เอก 2543 

 72 วิทยาโรคพืช ป.เอก 2543 

 73 การบริหารการศึกษา ป.เอก 2543 

 74 เภสชัวิทยา ป.เอก 2543 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

75 การบริหารสาธารณสุข ป.โท 2544 

เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 76 เภสชัภณัฑ ์ ป.โท 2544 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 77 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ป.โท 2544 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 78 ฟิสิกส์ ป.เอก 2544 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 79 เกษตรเชิงระบบ ป.โท 2545 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 80 วิศวกรรมอุตสาหการ ป.โท 2545 

เภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 81 การจดัการเภสชักรรม ป.โท 2545 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 82 การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ

จดัการดา้นสุขภาพ 

ป.โท 2545 

 83 ชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2545 
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ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 84 กีฏวิทยา ป.เอก 2545 

 85 เกษตรเชิงระบบ ป.เอก 2545 

 86 วิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ ป.เอก 2545 

 87 ชีวเวชศาสตร์ ป.เอก 2545 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 88 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ป.โท 2546 

 89 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ป.โท 2546 

 90 เคมีอินทรีย ์ ป.โท 2546 

 91 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ป.โท 2546 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 92 คณิตศาสตรศึกษา ป.โท 2546 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 93 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ป.โท 2546 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 94 กายภาพบาํบดั ป.โท 2546 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

95 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ป.โท 2546 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 96 เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ป.โท 2546 

ป.บณัฑิตทางสตัวแพทย์

คลินิก 

97 สตัวเ์ล้ียง ป.บณัฑิต 2546 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 98 วิศวกรรมเคร่ืองกล ป.เอก 2546 

 99 วิศวกรรมเกษตร ป.เอก 2546 

 100 วิศวกรรมโยธา ป.เอก 2546 

 101 สารสนเทศศึกษา ป.เอก 2546 

 102 วิทยาศาสตร์ช่องปาก ป.เอก 2546 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 103 เทคโนโลยสีารสนเทศ ป.โท 2547 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 104 การผดุงครรภ ์ ป.โท 2547 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 105 พยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ ป.โท 2547 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 106 วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ป.โท 2547 

การวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต 

107  การวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต 

ป.โท 2547 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 108 การตลาด ป.โท 2547 
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ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

 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 วิศวกรรมไฟฟ้า ป.เอก 2547 

 115 พยาธิชีววิทยา ป.เอก 2547 

 116 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2547 

 117 สรีรวิทยาทางการแพทย ์ ป.เอก 2547 

 118 กายวภิาคศาสตร์ ป.เอก 2547 

 119 ปรสิตวิทยา ป.เอก 2547 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 120 หลกัสูตรและการสอนการศึกษา

พิเศษ 

ป.โท 2548 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 121 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา

โมเลกุล (นานาชาติ) 

ป.โท 2548 

 122 ประสาทวิทยาศาสตร์ ป.โท 2548 

 123 การวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท 2548 

 124 พิษวิทยา ป.โท 2548 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

125 การปกครองทอ้งถ่ิน ป.โท 2548 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 126 เทคโนโลยกีารศึกษา ป.เอก 2548 

 127 วิทยาศาสตร์คลินิก ป.เอก 2548 

 128 ประสาทวิทยาศาสตร์ ป.เอก 2548 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 129 ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละชีววิทยา

โมเลกุล (นานาชาติ) 

ป.เอก 2548 

 130 สงัคมวิทยา ป.เอก 2548 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 131 เคมีสาํหรับครู ป.โท 2549 
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ศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 132 จุลชีววิทยา ป.โท 2549 

 133 ชีววิทยาสาํหรับครู 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 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 140 วิศวกรรมพลงังาน ป.โท 2550 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 141 วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย ์ ป.โท 2550 

 142 สตัวแพทยส์าธารณสุข ป.โท 2550 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 143 วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2550 

ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ 144 พยาธิวิทยากายวิภาค ป.ชั้นสูง 2551 

 145 โสต ศอ นาสิกวิทยา ป.ชั้นสูง 2551 

 146 วิสญัญีวิทยา ป.ชั้นสูง 2551 

 147 รังสีวิทยา ป.ชั้นสูง 2551 

 148 เวชศาสตร์ครอบครัว ป.ชั้นสูง 2551 

 149 กุมารเวชศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

 150 จิตเวชศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 
 

151 จกัษุวิทยา ป.ชั้นสูง 2551  
152 ศลัยศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

 153 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ป.ชั้นสูง 2551 

 154 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ป.ชั้นสูง 2551 

ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ 155 ออร์โธปิดิกส์ ป.ชั้นสูง 2551 

 156 อายรุศาสตร์ ป.ชั้นสูง 2551 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 157 ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล

โลเฟเชียล 

ป.ชั้นสูง 2551 
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ศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต     158 นิติวิทยาศาสตร์ ป.โท 2551 

 159 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.โท 2551 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 160 เทคโนโลยอีาคาร ป.โท 2551 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 161 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (องักฤษ) ป.เอก 2551 

 162 เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2551 

 163 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ

มนุษย ์

ป.เอก 2551 

 164 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ

มนุษย ์(นานาชาติ) 

ป.เอก 2551 

 165 เทคโนโลยธีรณี ป.เอก 2551 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 166 ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก ป.ชั้นสูง 2552 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 167 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.โท 2552 

 168 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.โท 2552 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 169 วฒันธรรม ศิลปกรรมและการ

ออกแบบ 

ป.โท 2552 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 170 วิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

ป.โท 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 171 วสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี ป.เอก 2552 

 172 วิศวกรรมอุตสาหการ ป.เอก 2552 

 173 วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.เอก 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 174 การพฒันาสุขภาพชุมชน ป.เอก 2552 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บณัฑิต 

175  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 176 เภสชักรรมและระบบสุขภาพ ป.เอก 2552 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 177 วฒันธรรม ศิลปกรรมและการ

ออกแบบ 

ป.เอก 2552 

 178 วิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

ป.เอก 2552 
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ศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 179 อาชีวเวชศาสตร์ ป.โท 2553 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 180 ลุ่มนํ้ าโขงศึกษา ป.โท 2553  
181 ภาษาไทย ป.โท 2553 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

182 วิทยาการระบาด ป.โท 2553 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 183 สหวิทยาการสตัวแพทย ์ ป.โท 2553 

 184 สหวิทยาการสตัวแพทย ์

(นานาชาติ) 

ป.โท 2553 

บญัชีมหาบณัฑิต 185 บญัชีมหาบณัฑิต ป.โท 2553 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 186 การเป็นผูป้ระกอบการและ

นวตักรรม 

ป.โท 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 187 จุลชีววิทยา ป.เอก 2553 

 188 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.เอก 2553 

 189 การประมง ป.เอก 2553 

 190 วิศวกรรมเคมี ป.เอก 2553 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บณัฑิต (นานาชาติ) 

191  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 192 สหวิทยาการสตัวแพทย ์ ป.เอก 2553  
193 สหวิทยาการสตัวแพทย ์

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  194  บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ป.เอก 2553 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 195 การจดัการนวตักรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 

ป.เอก 2553 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บณัฑิต 

196 การบริหารกิจการสาธารณะ 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2553 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 197 เทคนิคการแพทย ์ ป.โท 2554 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 198 เทคนิคการแพทย ์ ป.เอก 2554 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา 199 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ป.โท 2555 
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บณัฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 200 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.โท 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 201 วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส์ 

ป.โท 2555 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 202 พยาธิวิทยา ป.โท 2555 

  203 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.โท 2555 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 204 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ป.เอก 2555 

 205 เทคโนโลยสีารสนเทศ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

 206 การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ป.เอก 2555 

 207 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

 208 เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ป.เอก 2555 

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

ป.บณัฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ 212 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป.ชั้นสูง 2556 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 213 การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ป.โท 2556 

สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต 

214 สุขภาพระหว่างประเทศ 

(นานาชาติ) 

ป.โท 2556 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 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 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 219 วิศวกรรมโทรคมนาคม 

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

ป.โท 2556 
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(นานาชาติ) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 220 ปรัชญาและศาสนาตะวนัออก ป.เอก 2556  
221 วิทยาศาสตร์การแพทย ์ ป.เอก 2556 

 222 ดุริยางคศิลป์ ป.เอก 2556 

 223 วิศวกรรมโทรคมนาคม 

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2556 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 224 เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

(นานาชาติ) 

ป.โท 2557 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 225 ภาษาศาสตร์ประยกุต ์(นานาชาติ) ป.เอก 2557  
226 การวางแผนภาคและเมือง ป.เอก 2557  
227 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

หลกัสูตรนานาชาติ 

ป.เอก 2557 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

228  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2558 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 229 ภาษาและวฒันธรรมจีน ป.โท 2558 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 230 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ป.โท 2558 

 231 เภสชักรรมแผนไทย ป.โท 2558 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหา

บณัฑิต 

232 การออกแบบอุตสาหกรรม ป.โท 2558 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 233 ทศันศิลป์ ป.โท 2558 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 234 สตัวศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก 2558 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 235 คณิตศาสตร์ประยกุต ์ ป.โท 2559 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 236 วิศวกรรมวสัดุและการผลิต ป.โท 2559 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 237 วิศวกรรมพลงังาน  ป.เอก 2559 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต 

238 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ป.โท 2559 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 239 รังสีเทคนิค ป.โท 2559 
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ปีการ 

ศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 240 สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ ป.โท 2559 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  241 วิทยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพ

ประยกุต ์(นานาชาติ) 

ป.โท 2560 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 242 ภาษาไทย ป.เอก 2560 

 243 วิทยาศาสตรทรัพยากรชีวภาพ

ประยกุต ์(นานาชาติ) 

ป.เอก 2560 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 244 เภสชัวิทยา (นานาชาติ) ป.เอก 2560 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 245 การบริหารและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

ป.โท 2560 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 246 เกษตรเชิงระบบเพ่ือการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

ป.โท 2560 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 247 เกษตรเชิงระบบเพ่ือการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

ป.เอก 2560 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 248 การเงิน ป.โท 2561 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 249 เภสชับาํบดั ป.ชั้นสูง 2561 

นิติศาสตรมหาบณัฑิต 250 นิติศาสตร์ ป.โท 2561 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 251 จิตวิทยาพหุวฒันธรรม ป.เอก 2561 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 252 ทนัตกรรมผูสู้งอาย ุ ป.โท 2561 
  253 นวตักรรม ความปลอดภยัและการ

จดัการคุณภาพของอาหาร 

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

ป.โท 2561 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 254 เศรษฐศาสตร์การจดัการและกลยุทธ์ ป.โท 2561 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 255 ความหลากหลายทางชีวภาพและ

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตร

นานาชาติ) 

ป.โท 2561 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 256 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ ป.โท 2562 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 257 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ ป.เอก 
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ช่ือหลกัสูตร สาขาวชิา ระดับ

การศึกษา 

ปีการ 

ศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 258 ปรสิตวิทยา (นานาชาติ) ป.โท 2562 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 259 ปรสิตวิทยา (นานาชาติ) ป.เอก 2562 
  260 วิทยาศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) ป.เอก 2562 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 261 เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม 

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

ป.โท 2562 

การออกแบบมหาบณัฑิต 262 การออกแบบ ป.โท 2562 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 263 บริหารธุรกิจ ป.เอก 2562 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 264 เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์(นานาชาติ) ป.โท 2562 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 265 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

ป.โท 2562 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 266 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

(นานาชาติ) 

ป.เอก 2562 

 

หมายเหตุ  * สาขาวิชามีช่ือมากกว่า 1 คร้ัง เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมากกว่า 1 

ลกัษณะ เช่น ภาคปกติ โครงการพิเศษ สอนเป็นภาษาองักฤษ หลกัสูตร

นานาชาติ เป็นตน้ 
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