
 

รับสมัครภาคการศึกษาต้น	 เดือนมกราคม	–	มีนาคม

รับสมัครภาคการศึกษาปลาย	 เดือนสิงหาคม	–	กันยายน

ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2420, 08-8062-0133 โทรสาร 0-4320-2421

E-mail : graduate@kku.ac.th   www.facebook.com/graduateschoolkku

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส ์สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาการ

จัดการการท่องเที่ยว ไมซ์และบริการ สาขาวิชาการเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์

	 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ สาขาวิชา

ดุริยางคศิลป์ 

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ สาขาวิชา

ดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

•		ระดับปริญญาโท

	 หลกัสตูรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบณัฑิต	(นานาชาต)ิ

 สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

•		ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ   

  

•  ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารงานตำารวจและชุมชน

โทรศัพท์ 043-203124, 089-7118964

โทรสาร 043-203875 

http://cola.kku.ac.th 

Email : cola@kku.ac.th

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (Master	of	Business	

Administration	:	MBA)

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

โทรศัพท์ 0-4336-2019, 0-4336-2021-2 

โทรสาร 0-4336-2020 

www.mbakku.com   

E-mail : mamba@kku.ac.th

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ผู้สมคัรสอบเข้าศกึษา ตอ้งแนบสำาเนาหลกัฐานแสดงผลการทดสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษของผูส้มคัร 

จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลสอบ และต้องสอบผ่านก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมกับ

การสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

รายการ

ระดับ

ปริญญาเอก ปริญญาโท

1. TOEFL (Paper  Based) ไม่ต่ำากว่า  500  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า  470  คะแนน  หรือ

2. TOEFL (Computer  Based) ไม่ต่ำากว่า  173  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า  150  คะแนน  หรือ

3. TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำากว่า    61  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า    52  คะแนน  หรือ

4. TOEFL (Institutional Testing program) ไม่ต่ำากว่า  500  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า  470  คะแนน  หรือ

5. IELTS (Academic  Module) ไม่ต่ำากว่า   5.5  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า   5.0  คะแนน  หรือ

6. TU-GET  (1000 คะแนน) ไม่ต่ำากว่า  550  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า  500  คะแนน  หรือ

7. CU-TEP   (120  คะแนน) ไม่ต่ำากว่า    70  คะแนน หรือ ไม่ต่ำากว่า    60  คะแนน  หรือ

8. KKU-AELT (5 Band) ไม่ต่ำากว่า      4  Band ไม่ต่ำากว่า      3  Band

หมายเหตุ กรณีไมม่ผีลการทดสอบ และมผีลการทดสอบไมผ่า่นตามเกณฑ์ข้างตน้ ผูส้มคัรสามารถสมคัรสอบวดัความรู้ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้น ถ้าใช้ผล

การทดสอบ KKU-AELT สามารถใช้ผลที่ยังไม่ผ่านมายื่นประกอบการสมัครได้)  ดูรายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ 

https://englishservices.kku.ac.th/app



คณะพยาบาลศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาการพยาบาล

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัิ

ครอบครัว สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาการ

บริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สาขาวิชาการ

พยาบาลผู้สงูอาย ุสาขาวชิาการผดงุครรภ ์สาขาวชิาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต

	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชา

เภสัชวิทยา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการ

แพทย์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชา

เวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาเภสัชวิทยา

•	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การ

แพทย์คลินิก

 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาจักษุวิทยา สาขาวิชา

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์  

สาขาวชิาสตูศิาสตร์และนรเีวชวทิยา สาขาวชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

สาขาวชิาออร์โธปดิกิส ์สาขาวชิาอายรุศาสตร์ สาขาวชิาเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร สาขา

วิชาเทคโนโลยีธรณี 

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผนภาค 

และเมือง

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

	 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิ เล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทรัพยากรชวีภาพประยกุต์

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิ เล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทรัพยากรชวีภาพประยกุต์

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร สาขาวิชาการประมง สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตร

เชิงระบบเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชา

ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรม 

การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

และการผลิต

คณะเทคโนโลยี

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณะวิทยาศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 

และระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมีสำาหรับครู  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชา

ชีววิทยาสำาหรับครู สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุ

ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเคมี

คณะเกษตรศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาโรคพืชวิทยา สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชา

กีฏวทิยา สาขาวชิาปฐพีศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม สาขาวชิาพชืสวน  

สาขาวิชาการประมง

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวชิากายวภิาคศาสตร ์สาขาวชิาจุลชวีวทิยาทางการแพทย ์

สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชา

ปรสิตวิทยา สาขาวิชาเภสัชวิทยา สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการ

แพทย ์สาขาวชิาประสาทวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาการพัฒนาสขุภาพ

ชุมชน สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชา

รังสีเทคนิค

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชา

เวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวิชาเภสัชวิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชากายภาพบำาบัด สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการ

จัดการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ระบาดและชีวสถิติ

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

สาธารณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาโภชนศาสตร์

เพื่อสุขภาพ สาขาวิชาชีวสถิติ สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม 

สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาการระบาด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

•	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชา

ทันตกรรมสำาหรับเด็ก 

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  

วิชาเอกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก วิชาเอกทันตสาธารณสุข 

วิชาเอกทันตกรรมสำาหรับเด็ก วิชาเอกปริทันตวิทยา วิชาเอก

ทันตกรรมบูรณะ สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะเภสัชศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมและ

ระบบสุขภาพ

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวชิาเภสชักรรมคลนิกิ สาขาวชิาเภสชัศาสตร ์สาขาวชิาการ

จัดการเภสัชกรรม 

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ 

สาขาวชิาเภสชัเคมแีละผลติภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

ความงามและสุขภาพ สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาเภสัชกรรม

แผนไทย 

•	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 สาขาวิชาเภสัชบำาบัด 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ 

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(นานาชาติ)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

•	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก

 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

บัณฑิตวิทยาลัย

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลัง

กายและการกีฬา

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำาลัง

กายและการกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผล 

การศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำาปรึกษา สาขาวิชาการวัด

และประเมนิผลการศกึษา สาขาวชิาการบริหารการศกึษา สาขาวชิา

คณิตศาสตรศกึษา สาขาวชิาการศกึษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก  

สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นานาชาติ)	

 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

•	ระดับปริญญาโท

	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

 สาขาวชิาปรัชญา สาขาวชิาภาษาองักฤษ สาขาวชิาสหวทิยาการ

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาลุ่มน้ำาโขงศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

	 หลักสูตสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

•	ระดับปริญญาเอก

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

ไมซ์และบริการ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


