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มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ทีต2 4งั

เลขที่ 123 หมู.ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002 โทรศัพทH 0-4300-9700
โทรสาร 0-4320-2660 (หน.วยงานที่รับผิดชอบการรับเขQาศึกษา : งานรับเขQาและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ โทรศัพทH 0-4300-9700 ต.อ 42187, 44759 หรือ 0-43202660
โทรสาร 0-4320-2660, มี 24 คณะ
ประกอบดQวย คณะเกษตรศาสตรH คณะวิศวกรรมศาสตรH คณะศึกษาศาสตรH คณะพยาบาลศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH
คณะแพทยศาสตรH คณะมนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH คณะเทคนิคการแพทยH
คณะสาธารณสุขศาสตรH คณะ
ทั น ตแพทยศาสตรH คณะเภสั ช ศาสตรH คณะเทคโนโลยี คณะสั ต วแพทยศาสตรH คณะสถาป_ ต ยกรรม-ศาสตรH คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตรH คณะนิติศาสตรH คณะเศรษฐศาสตรH วิทยาลัยการปกครองทQองถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรHประยุกตHและวิศวกรรมศาสตรH สังคมศาสตรHบูรณาการ
บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตรH

คณะแพทยศาสตร.
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตรH
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Medicine Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อย.อ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ):

3. วิชาเอก

แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ.
Doctor of Medicine
M.D.

แพทยศาสตรH
4. จำนวนหนFวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
259 หน.วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปw
5.2 ภาษาที่ใชO
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
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5.4 ความรFวมมือกับสถาบันอื่น
ศูนยHแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก.น ศูนยHแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
และศูนยHแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
6. วัตถุประสงค.
วัตถุประสงคHทั่วไป
มุ.งผลิตบัณฑิตที่พรQอมปฏิบัติงานดQวยความรูQ ทักษะ คุณธรรมและทัศนคติที่ดีต.อวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหH สังเคราะหH สามารถจัดการและแกQไขป_ญหาสุขภาพของประชาชน ครอบครัว สังคมชุมชนอย.างองคHรวม การ
สรQางเสริมสุขภาพและปzองกันโรค การจัดการบำบัดโรคและความเจ็บป{วย และการฟ}~นฟูสมรรถภาพตามเกณฑHมาตรฐานผูQ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
วัตถุประสงคHเฉพาะหรือผลลัพธHทางการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต บัณฑิตจะตQองมีความสามารถและคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรูQพื้นฐาน (Knowledge) ประกอบดQวย
1.1 ความรูQพื้นฐานทางดQานสังคมและพฤติกรรมศาสตรH
1.2 ความรูQพื้นฐานทางวิทยาศาสตรHการแพทยH
1.3 ความรูQพื้นฐานทางคลินิก
2. มีความสามารถเชิงทักษะวิชาชีพ (Professional skill) ประกอบดQวย
2.1 ทักษะทางคลินิก
2.2 ทักษะในการดูแลผูQป{วยแบบองคHรวม และเขQาใจความแตกต.างทางวัฒนธรรม
3. มีความเปÖนมืออาชีพ (Professionalism) ประกอบดQวย
3.1 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
3.2 ความสามารถในการคิด วิเคราะหH สังเคราะหH และการวิจัย
3.3 ความสามารถในการทำงานเปÖนทีม
3.4 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
3.5 ความสามารถในการสื่อสาร
2.3.2 การรับนักศึกษาจากหลายโครงการ (โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษโดดเด.น โครงการผลิต
แพทยHเพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการนักเรียนสอบแข.งขันตรงจาก
ส.วนกลาง) นักเรียนจะมีพื้นฐานความรูQความสามารถ สิ่งแวดลQอมและประสบการณHชีวิตที่แตกต.างกัน
7. โครงสรOางหลักสูตร
7.1 จำนวนหนFวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสรOางหลักสูตร
จำนวนหนFวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ.มวิชาวิทยาศาสตรHและคณิตศาสตรH
2) กลุ.มวิชาสังคมศาสตรHและมนุษยศาสตรH
3) กลุ.มวิชาภาษาอังกฤษ
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ

259

หนFวยกิต

259
30
9
9
12
200

หนFวยกิต
หนFวยกิต
หน.วยกิต
หน.วยกิต
หน.วยกิต
หนFวยกิต
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2.1 กลุ.มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา
2.2 กลุ.มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา
3) หมวดวิชาเลือกที่สFงเสริมสมรรถนะ ไมFนOอยกวFา

77
123
23

หน.วยกิต
หน.วยกิต
หนFวยกิต

6

หนFวยกิต

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมFนOอยกวFา

คณะแพทยศาสตร. สาขาวิชารังสีเทคนิค
1.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Radiological Technology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อย.อ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ):

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
B.Sc. (Radiological Technology)

3.สถานที่ตั้ง

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรH
123 หมู. 16 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002

วัตถุประสงค.ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงคH
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความรูQและประสบการณH สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชารังสีเทคนิค ไดQอย.างมีประสิทธิภาพ
2) ภายใตQกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กำหนดไวQในสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหHและริเริ่มสรQางสรรคH โดยใชQความรูQและประสบการณHในสาขาวิชารังสีเทคนิคในการ
แกQไขป_ญหาไดQ
4) มีความสามารถในการติดต.อสื่อสาร การวิเคราะหH วิจัย การใชQคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สมัยใหม.ไดQ และการศึกษาต.อในระดับสูงขึ้น
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบทั้งบริบท ทาง
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน มีทักษะความพรQอมทางดQานสังคมที่จำเปÖนต.อการทำงานและการใชQชีวิตในอนาคต
6) เคารพในศักดิ์ศรีของความเปÖนมนุษยH มีความเอื้ออาทร มีมนุษยสัมพันธHที่ดี มีภาวะผูQนำ สื่อสารอย.างมีประสิทธิภาพ
และสามารถทำงานเปÖนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ และหรือหน.วยงาน สถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวขQอง ทั้งในและต.างประเทศ
การดำเนินการเรียนการสอน
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ภาคการศึกษาตQน
เดือนสิงหาคม –เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ
เดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม (ถQามี)
โครงสรOางหลักสูตร
จำนวนหน.วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
143 หน.วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน.วยกิต
(1.1) กลุ.มวิชาภาษา
12 หน.วยกิต
(1.2) กลุ.มวิชามนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH
12 หน.วยกิต
(1.3) กลุ.มวิชาวิทยาศาสตรHและคณิตศาสตรH
6
หน.วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม.นQอยกว.า
107 หน.วยกิต
(2.1) กลุ.มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
32 หน.วยกิต
(2.2) กลุ.มวิชาบังคับ
75 หน.วยกิต
(2.2.1) กลุ.มวิชาบังคับพื้นฐาน
3 หน.วยกิต
(2.2.2) กลุ.มวิชาชีพ
60 หน.วยกิต
(2.2.3) กลุ.มวิชาฝíกงานและสหกิจศึกษา
12 หน.วยกิต
ลักษณะงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแลOว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ผลิตบัณฑิตเพื่อใชQงานเครื่องมือทางดQานวิทยาศาสตรH
การแพทยHทางดQานรังสีที่เปÖนเทคโลยีชั้นสูงและมีราคาแพง เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค ปฏิบัติงานเปÖนนักรังสี
การแพทยHในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำรังสีมาใชQในทางการแพทยH ทั้ง 3 ดQาน ไดQแก.
ดQานรังสีวินิจฉัย ทำหนQาที่ถ.ายภาพรังสีโดยใชQเครื่องมือที่เกี่ยวขQอง เช.น เครื่องเอกซเรยHทั่วไป เครื่องเอกซเรยHเตQานม
เครื่องเอกซเรยHคอมพิวเตอรH และทำหนQาที่ควบคุมคุณภาพของการถ.ายภาพรังสี ดQานรังสีรักษา ทำหนQาที่ควบคุมการใชQ
เครื่องจำลองการรักษา เครื่องฉายรังสีโคบอลตH-60 เครื่องเร.งอนุภาค เครื่องสอดใส.สารกัมมันตรังสี เปÖนตQน เพื่อใหQปริมาณ
รังสีและตรวจสอบขอบเขตการรักษาไดQถูกตQองตามแผนการรักษา และดQานเวชศาสตรHนิวเคลียรH ทำหนQาที่ตรวจและรักษา
ดQวยสารเภสัชรังสีและถ.ายภาพรังสีโดยใชQเครื่องมือที่เกี่ยวขQอง เช.น เครื่องถ.ายภาพรังสีแกมมา อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงาน
เปÖนนักวิทยาศาสตรH นักวิจัย ผูQเชี่ยวชาญหรือผูแQ ทนจำหน.ายอุปกรณHทางการแพทยH หรือเปÖนอาจารยHสอนทางรังสีเทคนิค
ความกOาวหนOาในการทำงาน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบ
โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เพื่อใชQประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน.งนักรังสีเทคนิค
หรือนักรังสีการแพทยH ทำงานเกี่ยวขQองกับการใชQรังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผูQป{วยเมื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ
จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคผ.านแลQว จะมีค.าตอบแทนในส.วนของใบประกอบโรคศิลปะนีเ้ พิ่มขึ้นดQวย
โอกาสในการมีงานทำ
ป_จจุบันยังถือว.านักรังสีเทคนิคเปÖนวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง และเปÖนที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมีค.าตอบแทนสูง มีการจองตัวเขQาทำงานตั้งแต.กำลังศึกษาอยู.ในหลักสูตร นอกจากจะทำงานเปÖน
นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทยHแลQว บัณฑิตยังสามารถทำงานเปÖนนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต.างๆ หรือศึกษาต.อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตรH
นิวเคลียรH สาขาฟîสิกสHการแพทยH สาขานิวเคลียรHเทคโนโลยี สาขาการสรQางภาพทางการแพทยH สาขาวิทยาศาสตรHรังสี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทยH และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวขQองทั้งในประเทศและ รวมทั้งทำงานภาคธุรกิจ เปÖนผูQแทนผ.าย
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ขาย ผูQสนับสนุนการขายตามบริษัทจำหน.ายเครื่องมือแพทยH วิทยาศาสตรHการแพทยHตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การแพทยH
หรือเลือกเปÖนผูQประกอบการอิสระไดQ
การศึกษาตFอ
สามารถศึ กษาต. อในระดั บปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในสาขาวิ ชาที ่ เ กี ่ ยวขQ อง เช. น รั งสี เทคนิ ค ฟî สิ กสH การแพทยH
วิทยาศาสตรHรังสี ฉายาเวชศาสตรH ชีวเวชศาสตรH วิศวกรรมนิวเคลียรH หรือวิทยาศาสตรHสุขภาพดQานอื่น ๆ ที่สนใจ

คณะแพทยศาสตร. สาขาวิชาเวชนิทัศน.
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Medical Illustration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์)
วท.บ. (เวชนิทัศน์)
Bachelor of Science Program (Medical Illustration)
B.Sc. (Medical Illustration)

3.ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในด้านเวชนิทัศน์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การ
แก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพเวชนิทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจ
ในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
และตลาดงานปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเวชนิทัศน์ได้เป็นอย่างดี
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาเวชนิทัศน์
ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การจัดการสมัยใหม่
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อ
การทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
5) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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4.การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ พัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพเวชนิทัศน์ ให้
สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับแผนการผลิตแพทย์เพิ่ม เป็นบัณฑิตผู้ที่
สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองเพื่อให้ทุน
ยุคสมัย สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรม ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5.ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ผลิตบัณฑิตด้านเวชนิทัศน์ โดยมุ่งเน้นการวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่ประกอบด้วยวิทยา
จริยา และปัญญา มีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเน้นความมีเอกลักษณ์และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน นำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย
ไปใช้ให้เป็นรูปธรรม มีการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงการศึกษาและวงการแพทย์

6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพ ด้านการผลิตสื่อได้หลายประเภท สามารถทำงานได้หลากหลายสาขา ทั้งในส่วนราชการ
และภาคเอกชน
1) ส่วนราชการ ได้แก่
สถาบันทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
หน่วยงานราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน
2) ภาคเอกชน ได้แก่
บริษัทผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
บริษัทผลิตสื่อการศึกษา สถาบันด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
รับงานอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว

คณะเทคนิคการแพทย.
1. หลักสูตร

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยH
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
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2. ปริญญา

2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทยH) วท.บ. (เทคนิคการแพทยH)
2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

3.1 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย.
ผูQที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดQรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-การแพทยH
ชื่อย.อ วท.บ. (เทคนิคการแพทยH) โดยมีตำแหน.งเปÖนนักเทคนิคการแพทยH (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถประกอบอาชีพ
ตำแหน.งนักเทคนิคการแพทยH ในหน.วยงานต.าง ๆ ไดQดังนี้
1. ภาครัฐบาล
- หQองปฏิบัติการ (หQอง lab) โรงพยาบาลศูนยH โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลค.าย โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาล โรงเรียนนายรQอยพระจุลจอมเกลQา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัด กทม.
- ศูนยHวิทยาศาสตรHการแพทยH
- ศูนยHมะเร็ง
- สำนักงานปzองกันควบคุมโรค
- โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตรH กระทรวงยุติธรรม
- ศูนยHบริการโลหิตแห.งชาติ สภากาชาดไทย
- ศูนยHหรือหQองปฏิบัติการวิจัย
- รัฐวิสาหกิจ
- ผูQช.วยนักวิจัย
2. ภาคเอกชน
- หQองปฏิบัติการ (หQอง lab) โรงพยาบาลเอกชน
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรHแห.งชาติ (องคHกรมหาชน) : นักวิทยาศาสตรHนิวเคลียรH
- องคHกรการกุศล เช.น สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณH องคHการสงเคราะหHทหารผ.านศึก
- นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวขQองกับวิชาชีพเทคนิคการแพทยH ไดQแก.
§ คลินิกเทคนิคการแพทยH คลินิกแล็ป
§ ศูนยHบริการตรวจวิเคราะหHทางการแพทยHที่ใหQบริการแก.โรงพยาบาลและ
คลินิก
§ ผูQแทนฝ{ายขาย เครื่องมือตรวจวิเคราะหH น้ำยาวินิจฉัยโรค
§ ผูQจัดการฝ{ายผลิตภัณฑH (Product Manager )
§ ผูQเชี่ยวชาญดQานผลิตภัณฑH (Product specialist) ที่ใหQคำปรึกษา และ
แกQไขป_ญหาเบื้องตQนกับลูกคQา อธิบายและนำเสนอผลิตภัณฑHแก.ลูกคQา
§ ผูQผลิตโปรแกรมสำหรับหQองปฏิบัติการชันสูตรโรค
§ บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางหQองปฏิบัติการ)
3.2 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชากายภาพบำบัด
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ผูQที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดQรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อ
ย.อ วท.บ. (กายภาพบำบัด) โดยมีตำแหน.งเปÖนนักกายภาพบำบัด (กภ. หรือ กภญ.) สามารถประกอบอาชีพในหน.วยงาน
ต.าง ๆ ไดQดังนี้
1. ภาครัฐบาล
สามารถจะทำงานเปÖน อาจารยHในมหาวิทยาลัยหรือเปÖนนักกายภาพบำบัด สังกัดกระทรวงสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่ว
ประเทศ
2. ภาคเอกชน
1.1 เปÖนอาจารยHในมหาวิทยาลัยหรือ เปÖนนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน
1.2 เปÖนนักกายภาพบำบัด ผูQใหQคำแนะนำทางกายภาพบำบัดในหน.วยงานเฉพาะ เช.น นัก
กายภาพบำบัดในดQานการกีฬา หรือนักกายภาพบำบัดประจำศูนยHส.งเสริมสุขภาพ สปา และ
ความงามหรือนักกายภาพบำบัดประจำบริษัทส.งเสริมสุขภาพ เช.น เครื่องนอนอุปกรณHภายใน
บQาน ฯลฯ
1.3 เปîดคลินิกกายภาพบำบัดส.วนตัว
1.4 เปÖนตัวแทนขายอุปกรณHทางกายภาพบำบัด ฯลฯ

ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

คณะเทคนิคการแพทยH มหาวิทยาลัยขอนแก.น โทรศัพทH/โทรสาร 0-4320-2399 ,0-4334-7482
https://ams.kku.ac.th ,e-mail : ams@kku.ac.th , https://www.facebook.com/AMSatKKU/

คณะพยาบาลศาสตร.
ขOอมูลหลักสูตร

1. หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตรH ก.อตั้งขึ้นในปw พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตรH เปÖนสถาบันการศึกษาที่ผลิต
พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู.ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น ดังต.อไปนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (8 สาขาวิชา)
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
5. หลักสูตรอบรมระยะสั้นต.างๆ
สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปÖนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพ ที่มี
ความรูQความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช.วยเหลือผูQใชQบริการไดQอย.างกวQางขวาง
สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดQ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ.มผูQใชQบริการในระบบสุขภาพและประชาชน
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ทั่วไป โดยใชQระยะเวลาการศึกษาไม.นQอยกว.า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลQว
จะไดQรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรอบรูQในศาสตรHทางการพยาบาลและศาสตรHที่เกี่ยวขQอง สามารถประยุกตHใชQไดQอย.าง
เหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต.อที่สูงขึ้น
2. มีความสามารถในการใชQกระบวนการพยาบาลในการใหQการพยาบาลไดQอย.างเปÖนองคHรวม
3. มีความสามารถในการสรQางเสริมสุขภาพแก.ผูQใชQบริการทุกช.วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับ
ของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลและสุขภาพ
4. สามารถประยุกตHใชQความรูQทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิป_ญญาทQองถิ่น ในการใหQการ
พยาบาล การสรQางเสริมสุขภาพ รวมถึงการสรQางสรรคHนวัตกรรมทางการพยาบาลไดQอย.างเปÖนองคH
รวมสอดคลQองกับความตQองการและบริบทของผูQใชQบริการ
5. มี ค วามสามารถในการคิ ด อย. า งเปÖ นระบบและมี ว ิ จ ารณญาณ มี เ หตุ ผ ล และแกQ ป _ ญ หาอย. า ง
สรQางสรรคH ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณHทั่วไป
6. มีทักษะในการคิด สามารถใชQการวิเคราะหHเชิงตัวเลขและใชQสถิติไดQอย.างเหมาะสม
7. มีทักษะในการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร
8. มีความเปÖนผูQนำ แสดงออกซึ่งภาวะผูQนำในสถานการณHเฉพาะหนQา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการองคHกรทางการพยาบาล
9. มีมนุษยHสัมพันธHดี สามารถสื่อสารอย.างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการ
แสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเปÖนทีม ในการใหQบริการทางดQานสุขภาพร.วมกับสหวิชาชีพและ
อื่น ๆ
10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค.าและศักดิ์ศรีของความ
เปÖนมนุษยHอย.างเท.าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตใจของการบริการ
11. สนใจใฝ{รูQและมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการเรียนรูQดQวยตนเองเพื่อการพัฒนาตนอย.าง
ต.อเนือ่ ง

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อย.อ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ) :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science Program
B.N.S.

3. แนวทางประกอบอาชีพ
เปÖนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำ
โรงเรียน สถานประกอบการอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระดQานการพยาบาลและการผดุงครรภH ทั้งใน
ประเทศและต.างประเทศ ศึกษาต.อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตรH หรือสาขาที่
เกี่ยวขQอง

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น
โทร.043-202407 ต.อ 116, 043-202561 หรือ 084-6021448
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คณะสาธารณสุขศาสตร.
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตรH)
- วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลQอม
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตรH)

3. แนวทางประกอบอาชีพ
3.1 บัณฑิตวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลOอม

1) นักวิชาการสิ่งแวดลQอม ผูQควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผูQควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผูQควบคุม
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
2) นั กวิ ชาการสาธารณสุ ข นั กวิ ชาการควบคุ มโรค นั กวิ ชาการสุ ข ศึ กษา นั กวิ ช าการส. ง เสริ มสุ ข ภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดลQอม
3) นักวิทยาศาสตรH นักวิจัย ที่ปรึกษาในหน.วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องคHกรระหว.างประเทศ และ
องคHกรอิสระของหน.วยงาน สถาบันการศึกษา
4) อาชีพอิสระดQานการจัดการสิ่งแวดลQอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลQอม การประเมินผลกระทบดQานสุขภาพ
5) นักพัฒนาสุขภาพขององคHกรพัฒนาดQานสุขภาพ

3.2 บัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1) เจQ า หนQ า ที ่ ค วามปลอดภั ย ในการทำงานระดั บ วิ ช าชี พ (จป.วิ ช าชี พ ) ในสถานประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2) นักวิชาการดQานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี ในหน.วยงานภาคเอกชน
บริษัทที่ปรึกษาทางดQานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิชาการจัดทำรายงานการวิเคราะหHผลกระทบสิ่งแวดลQอม
ดQานอาชีวอนามัย และการจัดทำรายงานการวิเคราะหHผลกระทบทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาดQานสิ่งแวดลQอม
3) พนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการในหน.วยงานต.างๆ ที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม กระทรวงอุตสาหกรรม
และองคHกรปกครองทั้งถิ่น
4) วิทยากรอิสระดQานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

คณะสาธารณสุขศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002
โทร 043-347-058 ต.อ 42811-6 มือถือ 081-7177871

คณะทันตแพทยศาสตร.
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ขOอมูลหลักสูตร
หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program)

1. ปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

2. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปwการศึกษา ไม.เกิน 12 ปwการศึกษา
3. คFาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

4. แนวทางประกอบวิชาชีพ

ผูQสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะตQองทำสัญญาการเปÖนทันตแพทยHชดใชQทุน โดย
จะตQองปฏิบัติงานในหน.วยงานของทางราชการหรือหน.วยงานภาครัฐที่ไดQรับมอบหมาย เปÖนระยะเวลาไม.นQอยกว.า
3 ปwติดต.อกัน โดยผูQสำเร็จการศึกษาจะมีความรูQความสามารถในดQานทันตกรรม และสามารถประกอบอาชีพไดQ
ดังนี้
1. เปÖนอาจารยHในคณะทันตแพทยศาสตรH
2. เปÖนทันตแพทยHประจำโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
3. เปÖนทันตแพทยHประจำคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน
4. ประกอบอาชีพอิสระ

5. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตรH โทร. 45112 หรือ 088-5653454

คณะเภสัชศาสตร.
ขOอมูลหลักสูตร

1. หลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ.งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามเกณฑH
มาตรฐานผูQประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถนำความรูQไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย.างถูกตQองตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานสากล และเปÖนบัณฑิตทีด่ ำรงชีวติ อย.างดีงาม สรQางสรรคHสงั คม ตลอดจนสามารถอยูร. ว. มกับผูอQ น่ื ในสังคมไดQอย.างมี
ความสุข
หลักสูตรประกอบดQวยวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน.วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 221 หน.วยกิต ใชQเวลาศึกษา 12 ภาคการศึกษา หรือ 6 ปwการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแบ.งเปÖน 4
ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาวิทยาศาสตรHพื้นฐาน และวิชาพื้นฐานอื่นๆ ตามเกณฑHของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในชั้นปwที่ 1
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ระยะที่ 2 การศึกษาวิชาวิทยาศาสตรHชีวภาพและวิชาชีพเภสัชศาสตรH ในชั้นปwที่ 2 ถึงปwที่ 4 และการฝíกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม (ภาคบังคับ) จำนวน 400 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาพิเศษชั้นปwที่ 4
ระยะที่ 3 เปÖนการศึกษาในกลุ.มวิชาสาขาเฉพาะในชั้นปwที่ 5
ระยะที่ 4 เปÖนการฝíกปฏิบัติวิชาชีพ ในชั้นปwที่ 6 จำนวน 1,600 ชั่วโมง โดยฝíกปฏิบัติงานในช.วงเวลาภาค
การศึกษาพิเศษชั้นปwที่ 5 และภาคการศึกษาตQน-ปลาย ชั้นปwที่ 6

2. ปริญญา

ผูQสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะไดQรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)อักษรย.อ ภ.บ.
(Pharm.D) และสามารถสมัครสอบวัดความรูQเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบผ.านจะไดQรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
นักศึกษาทุกคนจะตQองทำสัญญา กับมหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนสัญญาที่ผูกพันฝ{ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษา

เภสัชกรประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต.างประเทศ ไดQแก.
- เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน.วยงานที่เกี่ยวขQอง
- เภสัชกรชุมชน (รQานยา)
- เภสัชกรดQานการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑHสุขภาพ
- เภสัชกรดQานการผลิตและประกันคุณภาพ
- เภสัชกรดQานการประสานงานการทดลองทางคลินิก
- เภสัชกรดQานการขึ้นทะเบียนยา
- เภสัชกรดQานการตลาดยา
- เภสัชกรดQานการคุQมครองผูQบริโภค
- เภสัชกรดQานการศึกษา (อาจารยH)
- เภสัชกรดQานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขQองกับวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร.
1. หลักสูตร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใชQเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปwการศึกษา ชั้นปwที่ 1
ศึกษารายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH มนุษยศาสตรH สังคมศาสตรH และดQานปรีคลินิกทางสัตวแพทยH ชั้นปwที่
2-3 ศึกษารายวิชาดQานเกษตรศาสตรH และปรีคลินิกทางสัตวแพทยH ชั้นปwที่ 4-6 ศึกษาวิชาชีพคลินิกทางสัตวแพทยศาสตรH
ฝíกทักษะเกี่ยวกับการผลิตสัตวH การปzองกันและควบคุมโรคสัตวH ฝíกปฏิบัติงานดQานอายุร กรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม
ของสัตวHทุกชนิด ในโรงพยาบาลสัตวH สถานประกอบการที่เกี่ยวขQองกับวิชาชีพการสัตวแพทยH ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ปริญญา

ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย.อ สพ.บ. โดยมีเงื่อนไขที่ตQอง
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ศึกษาตามโครงสรQางหลักสูตร มีจำนวนหน.วยกิตรวม ไม.นQอยกว.า 245 หน.วยกิต มีคะแนเฉลี่ยสะสมไม.ต่ำกว.า 2.00
และการขอมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยH ตQองเปÖนผูQสอบผ.าน ในการสอบประเมินความรูQความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยH

3. แนวทางการประกอบอาชีพ

ผูQสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต.างๆ ไดQแก. (1) ประกอบอาชีพส.วนตัวโดยการ
เปîดคลินิรักษาสัตวH หรือโรงพยาบาลสัตวH (2) รับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต.างๆ เช.น สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กรมปศุสัตวH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณH กรมอุทยานแห.งชาติสัตวHป{าและพันธุHพืช รับ
ราชการทหารในกรมการสัตวHทหารบก กรมตำรวจ (กองกำกับการสุนัข และมQาตำรวจ) เปÖนอาจารยHสอนในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม (3) ทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช.น องคHการสวนสัตวH โรงงานฆ.าสัตวH
(4) ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน เช.น ทำงานในบริษัทยาสัตวH บริษัทอาหารสัตวH ฟารHมเลี้ยงสัตวH โรงงานฆ.าสัตวHของเอกชน
เปÖนตQน

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

ติดตามขQอมูลต.างๆ ไดQที่ http:/vet.kku.ac.th
หัวหนQางานวิจัยและบริการ
การศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002โทรศัพทH/โทรสาร 043-202105

คณะเกษตรศาสตร.
1. ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เปîดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร คือ
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร. มี 7 สาขาวิชาเอก ไดQแก. กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตรHและสิ่งแวดลQอม พืชสวน พืช
ไร. การส.งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ สัตวศาสตรH
1.2 ชื่อปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร.
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตรH)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย)
:
วท.บ.(เกษตรศาสตรH)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ)
:
B.Sc.( Agriculture)
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร.เกษตร
2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร.เกษตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรHเกษตร)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย)
:
วท.บ.(เศรษฐศาสตรHเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

:

ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ)

:

Bachelor of Science (Agricultural
Economics)
B.Sc.( Agricultural Economics)
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3. สาขาวิชาการประมง
3.1 สาขาวิชาการประมง
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย)
:
วท.บ.(การประมง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Science (Fisheries)
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ)
:
B.Sc.( Fisheries)
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
4. ชื่อปริญญาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
เกษตรศาสตรบัณฑิต (เกษตรนวัตกรรม)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย)
:
กษ.บ.(เกษตรนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Agriculture in Innovative
Agriculture
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ)
:
B.Ag.( Innovative Agriculture)

5. แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวขQองไดQทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส.วนตัว เช.น
นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตรHดQานการเกษตร อาจารยH พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นัก
ส.งเสริมการขาย เจQาของกิจการฟารHม เจQาของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุH เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต.อใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันทั้งในและต.างประเทศ

6. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

คณะเกษตรศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น บQานเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น รหัสไปรษณียH 40002 โทรศัพทH 043-202-360 โทรสาร 043-202-361

คณะเทคโนโลยี
1. หลักสูตร
1.1
1.2
1.3
1.4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

2. ปริญญา
2.1
2.2
2.3
2.4

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีธรณี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)

3. แนวทางการประกอบอาชีพ
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1.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ครู นักวิจัยและนักวิทยาศาสตรH ดQานเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิทยาศาสตรHชีวภาพ ประจำ
สถาบันวิจัย หน.วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรม ขQาราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูQประกอบการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ/หรืออุตสาหกรรมเกษตร ลูกจQางตามสถานประกอบการดQานอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพอิสระ
ศึกษาต.อในระดับบัณฑิตศึกษา
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
หน.วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจ
ส.วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานไดQหลากหลาย เช.น สำรวจเพื่อออกแบบในดQานวิศวกรรมธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาแหล.งแร. การสำรวจเพื่อหาแหล.งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร.และหินเพื่ออุตสาหกรรม
แร.เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทำงานดQานธรณีวิทยาสิ่งแวดลQอมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการบริหารและการ
พัฒนาการเพิ่มศักยภาพการสำรวจหาแหล.งทรัพยากรธรณีใหม.ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นักเทคโนโลยีการอาหาร ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารดQานการวางแผนการ
ผลิต การผลิต ควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ วิเคราะหHอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑHอาหาร การสุขาภิบาล และ
ความปลอดภัยของอาหาร ตัวแทนจำหน.ายเครื่องมือการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑHอาหารและสารเติมแต.งในอาหาร ครูอาจารยH ขQาราชการ พนักงานขQาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวขQอง
กับอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวขQองกับรQานใหQบริการดQานอาหารหรือผลิตอาหาร หรือศึกษาต.อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงวิชาชีพที่เกี่ยวขQองกับสาขาวิชา
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในหน.วยงานการควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑHและระบบการผลิต การจัดการความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ เปÖนผูQประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมไดQดQวยตนเอง เปÖนนักวิชาการหรือนักวิจัยทางดQานอุตสาหกรรมการผลิตในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยต.างๆ และเปÖนนักบริหารในกิจการอุตสาหกรรมทั้งในส.วนราชการและเอกชน

3. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก.น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 โทร.043-202403

คณะวิศวกรรมศาสตร.
1. หลักสูตร
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟzา
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลQอม
(7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรH
(9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสH
(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)
(11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
(12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสH (นานาชาติ)
(13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ)

2. ปริญญา

2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
2.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟzา)
2.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
2.4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2.5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
2.6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลQอม)
2.7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิชาวิศวกรรมเคมี)
2.8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอรH)
2.9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสH)
2.10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม นานาชาติ)
2.11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี นานาชาติ)
2.12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกสH นานาชาติ)
2.13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล นานาชาติ)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือทำงานอิสระ
เช.น องคHการบริหารส.วนจังหวัด กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การ
ทางพิเศษแห.งประเทศไทย การรถไฟแห.งประเทศไทย การไฟฟzา การประปา บริษัทในเครือปูนซีเมนตH
บริษัทก.อสรQาง เปÖนตQน
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟzา สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานของวิศวกรไฟฟzาในภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
ลักษณะงานที่สามารถยกตัวอย.างไดQบางส.วน ดังนี้ งานทางดQานพลังงาน เช.นโรงไฟฟzา งานสายการผลิตซึ่งมี
ทั้งการติดตั้งวางระบบเครื่องจักรและการซ.อมบำรุง งานการออกแบบและพัฒนาระบบหรืออุปกรณHต.างๆ
เช.น อุปกรณHอิเล็กทรอนิกสH ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟzาในอาคารและโรงงาน ระบบอัตโนมัติต.างๆ ซึ่งตัวอย.าง
ของบริษัทและองคHกร เช.น การไฟฟzา บริษัทฮารHดดิสกH บริษัทรถยนตH วิทยุการบิน และสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีต.างๆ เปÖนตQน
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. วิศวกรในหน.วยงานราชการ พนักงานของรัฐ
และวิสาหกิจ เช.น กรมชลประทาน กรมส.งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หน.วยงานสิ่งแวดลQอม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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o

o

o

o

o

o
o
o

ต.างๆ รวมถึงองคHกรพัฒนาอิสระในประเทศและต.างประเทศ และภาคเอกชน บริษัท/ผูQผลิตต.างๆ บริษัทที่
ประกอบการและ/หรือมีเครือข.ายทางการเกษตร บริษัทรับเหมาก.อสรQาง บริษัทที่ปรึกษาดQานวิศวกรรม
โรงงานน้ำตาล โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
บัณฑิตทางดQานวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานในหน.วยงานของรัฐและเอกชนและ
หน.วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถทำงานในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน.งต.างๆ เช.น
วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรโรงงาน วิศวกรการผลิต วิศวกรระบบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรวัสดุ
วิศวกรรม วิศวกรโลจิสติกสH นอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมาย เช.น งานซ.อมบำรุง งานติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณH งานใหQคำปรึกษาในการผลิตและลดตQนทุน งานศึกษาความเปÖนไปไดQของโครงการ ซึ่งเปÖนสาขา
วิชาชีพวิศวกรที่มีตำแหน.งงานที่หลากหลาย
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานในภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ ควบคุม
ออกแบบทดสอบและผลิตเครื่องจักรต.างๆเช.นเครื่องกำเนิดไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รQอน และโรงจักรตQนกำลัง นอกจากนี้ก็ยังสามารถออกแบบ สรQาง ทดสอบ และติดตั้งงานระบบ เช.นระบบ
ท.อในอาคาร ระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติก ระบบปzองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบ
ระบายอากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นเทือน และระบบผลิตพลังงาน
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลQอม สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. ทำงานในหน.วยงานรัฐ และเอกชน โดยมี
งานเกี่ยวกับ การศึกษา การวิเคราะหHหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ งานออกแบบ
และคำนวณ งานควบคุมการสรQางหรือการผลิตงาน ตรวจสอบ การคQนควQา การวิเคราะหH การทดสอบใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลQอม โดยครอบคลุมมลพิษน้ำ ระบบผลิตน้ำสะอาด มลพิษอากาศ ขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานในภาครัฐและเอกชนไดQหลากหลายอาชีพ
ไดQ แ ก. งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม เช. น อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนตH แ ละเซรามิ ก สH อุ ต สาหกรรมน้ ำ มั น
อุ ต สาหกรรมปî โ ตรเคมี พลาสติ ก และยาง อุ ต สาหกรรมน้ ำ ตาล อุ ต สาหกรรมเยื ่ อ และกระดาษ
อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เปÖนตQน นอกจากนี้ยังทำงานในภาคเอกชนและส.วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช.น
บริษัทที่ปรึกษา บริษัทขายอุปกรณHและระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานผลิตภัณฑHมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กรมพลังงาน หรือเปÖนอาจารยHในมหาวิทยาลัย เปÖนตQน
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรH สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมการทำงาน และ
บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรH ทั้ง ฮารHดแวรH ซอฟแวรH และระบบสารสนเทศ ต.างๆ ขององคHกร ทั้ง ภาครัฐ
และ เอกชน เช.น การออกแบบ และการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอรH วงจรรวมอิเล็กทรอนิกสH การพัฒนา
ซอฟแวรH การบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานขQอมูล งานบริการเว็บไซตH งานวิศวกรรมวางระบบ
คอมพิวเตอรH งานระบบเครือข.ายและการสื่อสาร เปÖนตQน
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ วิศวกร
โทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส.วนตัว
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสH สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เอกชน ประกอบธุรกิจส.วนตัว
บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติกสH สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. วิศวกรโลจิสติกสH วิศวกรโรงงานวิศวกรอุตสา
หการ วิศวกรการผลิต วิศวกรคุณภาพ วิศวกรความความปลอดภัย วิศวกรซ.อมชำรุง
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o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. แอนิเมเตอรH นักออกแบบโมเดล ริกเกอรH นัก
ออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธH นักออกแบบและพัฒนาเกม นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักออกแบบ
และพัฒนาซอฟตHแวรH นักออกแบบผลิตภัณฑH นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่
ตQองใชQเทคโนโลยีดจิ ิทัลมิเดีย

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

• งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น
โทร. 0-4300-9700 ต.อ 45661, 45634, 50220
• www.en.kku.ac.th/web/

คณะสถาปcตยกรรมศาสตร.
ขOอมูลหลักสูตร

1. หลักสูตร

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
Bachelor of Design Program in Design

2. ปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ชื่อย.อ (ภาษาไทย):
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ):

การออกแบบบัณฑิต (การออกแบบ)
อบ.บ. (การออกแบบ)
Bachelor of Design (Design)
B.Des. (Design)

3. แนวทางการประกอบอาชีพ

ผูQสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพ
ส.วนตัว เช.น นักออกแบบผลิตภัณฑH นักออกแบบกราฟîกและมัลติมีเดีย นักออกแบบเฟอรHนิเจอรHและสภาพแวดลQอม
ภายในนักออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น นักออกแบบเครื่องป_~นดินเผา นักออกแบบเครื่องเรือน ผูQประกอบการธุรกิจขนาด
กลาง – ขนาดย.อม นักวิจัย อาจารยH ที่ปรึกษาดQานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑH เปÖนตQน

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานวิชาการและวิจัย คณะสถาป_ตยกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น
40002 โทรศัพทH 043-362046, 081-5745933 FAX.043-362047

1. หลักสูตร

หลักสูตรสถาป_ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป_ตยกรรมศาสตรH
Bachelor of Architecture Program in Architecture

2. ปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
สถาป_ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป_ตยกรรมศาสตรH
ชื่อย.อ (ภาษาไทย) :
สถ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Architecture
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Arch.
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3. แนวทางการประกอบอาชีพ

ผูQสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาป_ตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือ
ประกอบอาชีพส.วนตัว เช.น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต.งอาคารและจัดสวน ผูQรับเหมาก.อสรQาง นักออกแบบ
คอมพิวเตอรHกราฟîก และนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยH

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานวิชาการและวิจัย คณะสถาป_ตยกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น
40002 โทรศัพทH 043-362046, 081-5745933 FAX.043-362047

คณะศึกษาศาสตร.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปd
คณะศึกษาศาสตร. เปeดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปd มีทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

เปÖนหลักสูตรที่เนQนการผลิตบุคคลากรที่มีความรูQความสามารถทาดQานการสอนคณิตศาสตรHและการวิจัยดQาน
คณิตศาสตรHศึกษา ผูQที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนไดQในสาขาวิชา
คณิตศาสตรHในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจะเนQนที่การศึกษาเนื้อหาวิชา
ทางดQานคณิตศาสตรH และกระบวนการเรียนรูQ ควบคูไ. ปกับการศึกษาทางดQานศาสตรHการศึกษา การฝíกประสบการณHวชิ าชีพ
ครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 167 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม.นQอยกว.า 131 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า
6 หน.วยกิต

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร.ศึกษา

เปÖนหลักสูตรที่เนQนการผลิตบุคลากรที่มีความรูQความสามารถทางดQานการสอนวิทยาศาสตรH ผูQที่สำเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนไดQในสาขาวิชาวิทยาศาสตรHในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการ
สอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจะเนQนที่การศึกษาเนื้อหาวิชาทางดQานวิทยาศาสตรHควบคูไปกับศาสตรHการศึกษา การฝíก
ประสบการณHวิชาชีพครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 169 หน.วยกิต ซึ่ง
แบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอย
กว.า 6 หน.วยกิต

3. สาขาวิชาพลศึกษา

เปÖนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรใหQมีความรูQความสามารถทางสุขศึกษาแลพลศึกษาในดQานการเรียนการสอน
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา การฝíกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานสู.กีฬาเพื่อการแข.งขันการเปÖนผูQตัดสินกีฬาและการจัดการแข.งขั้น
กีฬา การเปÖนผูQนำดQานการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถช.วยในการพัฒนาคนในประเทศชาติทุดเพศทุกวัยใหQเปÖน
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต.อไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 164 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6
หน.วยกิต

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ศึกษา
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เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตครูคอมพิวเตอรHมืออาชีพที่มีความรูQความสามารถทางวิชาชีพครู และสาระของศาสตรH
ทางคอมพิวเตอรHศึกษาที่จะสอนและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูQในสาขาวิชาคอมพิวเตอรHศึกษา มีทักษะในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูQในสาขาวิชาคอมพิวเตอรHศึกษา สามารถใชQภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการถ.ายทอด รูQจักการแกQป_ญหาอย.างสรQางสรรคH และเลือกใชQนวัตกรรมการสอนไดQอย.างเหมาะสม ผูQที่
สำเร็จการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรHศึกษา สามารถปฏิบัติหนQาที่เปÖนผูQสอนในสาระที่เกี่ยวขQอง
กับคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปÖนผูQพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการเรียนรูQการบริหารในสถานศึกษาหรือ
ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขQองกับเทคโนโลยีสารสนเทศไดQ โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 170
หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 134 หน.วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต

5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตใหQสามารถดำรง
เอกลักษณHไทยโดยเฉพาะภาษาไทยในเวทีสากล มีความสามารถในการเลือกใชQนวัตกรรม หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูQในกลุ.มวิชาภาษาไทย เปÖนผูQนำทางวิชาการ มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกQป_ญหาเกี่ยวกับการใชQ
ภาษาไทยอย.างสรQางสรรคH มีความรูQความเขQาใจเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลQอม และวัฒนธรรม ภูมิป_ญญาทQองถิ่น อนุรักษHความ
เปÖนไทย และประยุกตHความเปÖนไทยและการใชQภาษาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม.ไดQ มุ.งพัฒนาผูQเรียนใหQเกิดการเรียนรูQไดQ
สูงสุดตามศักยภาพของทักษะทางภาษาในแต.ละบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความเปÖนครุ และศรัทธาต.อ
วิชาชีพครู รวมทั้งศรัทธาความเปÖนครูภาษาไทยอย.างแทQจริงโดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 165
หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 129 หน.วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาใหQมีความรูQ
ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความเชียวชาญทางสังคมศึกษา สามารถเลือกใชQนวัตกรรมหรือการนำการวิจัยมาเปÖน
พื้นฐานของการสรQางองคHความรูQทางสังคม รวมถึงมีทักษะและปราบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติพรQอมสำหรับการ
ประกอบอาชีพ มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกQป_ญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
ครุเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอกเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึง
ประสงคHของสังคมและตลาดงานป_จจุบนั โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นอQ ยกว.า 169 หน.วยกิต ซึง่ แบ.งเปÖน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6
หน.วยกิต

7. สาขาวิชาศิลปศึกษา

เปÖนสาขาวิชาที่มีวัตถุประสงคHที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรูQ ความสามารถทางศิลปะ ซึ่งสามารถจะประกอบ
อาชีพทางการศึกษาคือ เปÖนครู/อาจารยHสอนศิลปศึกษา และสามารถถ.ายทอดความรูQทางศิลปะไดQตามหลักจิตวิทยาและ
วิธีการสอนอย.างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งสามารถนำความรูQทางดQานศิลปะไปประกอบอาชีพในหน.วยงานต.างๆไดQ
เช.น งานออกแบบงานโฆษณา งานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพH เปÖนตQน
วิชาในหลักสูตรประกอบดQวย หมวดวิชาเฉพาะ เช.น จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพH การออกแบบ
สถาป_ตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑHการทอยQอมเครื่องป_~นดินเผา การทำงานลงรักปîดทอง ศิลปะอีสาน ศิลปะไทย ฯลฯ การ
เรียนจะแบ.งออกเปÖนการเรียนในหQองปฏิบัติการ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวด

21

วิชาเลือกเสรี โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 164 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.
นQอยกว.า30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต

8. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุgน

เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบุคลากรใหQมีความรูQความสามารถดQานภาษาญี่ปุ{น และการสอนภาษาญี่ปุ{นสามารถ
ปฏิบัติงานสอนภาษาญี่ปุ{นไดQในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน.วยงานที่มีการใชQภาษาญี่ปุ{นเพื่อการติดต.อสื่อสาร การ
เรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษามีจุดเนQนที่การศึกษาภาษาญี่ปุ{นควบคู.ไปกับการฝíกประสบการณHวิชาชีพครูและ
วิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 167 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ไม.นQอยกว.า30 หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต

9. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตFางประเทศ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต.างประเทศ เปÖนหลักสูตรความ
ร. วมมื อระหว. า งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก. น โดยคณะศึ ก ษาศาสตรH สถาบั น ขงจื ้ อ กั บ Southwest University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหQมีความรูQความสามารถและทักษะทางดQานการสอนภาษาจีน
นักศึกษาจะเรียนที่คณะศึกษาศาสตรH ระยะเวลา 3 ปwการศึกษา และเรียนที่ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระยะเวลา 2 ปwการศึกษา ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา 2 ปริญญา คือ
1) B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Khon Kaen University
2) B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Southwest University

10. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหOผูOมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ
นานาชาติ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหQผูQมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
(TESOL) ผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหQมีความรูQความสามารถดQานการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปw
การศึกษา ชั้นปwที่ 1 – 5 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก.น สำหรับนักศึกษาชั้นปwที่ 4 ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี
สามารถเดินทางไปศึกษาต.อมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร.วมมือกับ
คณะศึกษาศาสตรH ระยะเวลาการศึกษา 1
ปw ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(B.Ed.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหQผูQมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
(TESOL) จากมหาวิทยาลัยขอนแก.น

แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตรH สามารถประกอบอาชีพรับราชการเปÖนครูอาจารยH นักวิชาการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศกH หรืองานฝíกอบรมของบริษัทหรือธุรกิจเอกชน ศิลปîน นักออกแบบ และสามารถ
ศึกษาต.อในระดับที่สูงขึ้นไดQทั้งในและต.างประเทศ

ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น โทร. 0-4334-3452-3 ต.อ 315 โทรสาร. 04334-3454 หรือที่ Facebook : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรH มข.

คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.
ขOอมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
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หลักสูตรปริญญาตรีใชQเวลาศึกษาไม.ต่ำกว.า 7 ภาคการศึกษาปกติ โดยรับนักศึกษา จำนวน 8 หลักสูตร
12 สาขาวิชาเอก ไดQแก. 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก จำนวน 3 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกภาษา
สเปน วิชาเอกภาษาเยอรมัน และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 2. หลักสูตรภาษาตะวันออก จำนวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอก
ภาษาจี น และวิ ช าเอกภาษาญี ่ ป ุ { น 3. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ 4. หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH
5. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6. หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรH จำนวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาเอกพัฒนาสังคม 7.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตQ
ศึกษา วิชาหลักมีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
1. หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาตะวั นตก ไดO แกF วิ ชาเอกภาษาสเปน วิ ชาเอก
ภาษาเยอรมัน และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ในชั้นปwที่ 1 และ 2 จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน.วยกิต ตั้งแต.ปwที่ 2
เปÖนตQนไป สามารถเลือกวิชาโทสาขาต.าง ๆ จำนวน 15 หน.วยกิต การเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอกจะเนQนหนักตั้งแต.ปw 2
เปÖนตQนไป วิชาพื้นฐานจำนวน 24 หน.วยกิต ไดQแก. วิชาภาษาและประวัติศาสตรHชนชาติตะวันตก วิชาวัฒนธรรมชนชาติ
ตะวันตก วิชาการแปลภาษาตะวันตกเปÖนภาษาไทย วิชาการแปลภาษาไทยเปÖนภาษาตะวันตก วิชาวรรณกรรมยุโรป วิชา
ภาษาตะวันตกเพื่อการโรงแรม วิชาภาษาตะวันตกเพื่อการท.องเที่ยว วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันตก
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 วิชาเอก ไดOแกF วิชาเอก
ภาษาญี่ปุgน และวิชาเอกภาษาจีน ในชั้นปwที่ 1 และปwที่ 2 จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ.มวิชาต.าง ๆ การสอนจะ
เนQนหนักวิชาพื้นฐานและวิชาเอก การเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอกจะเนQนหนักตั้งแต.ปw 2 เปÖนตQนไป วิชาพื้นฐานจำนวน
24 หน.วยกิต ไดQแก. วิชาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิชาประวัติศาสตรHเอเชียตะวันออก วิชาภาษาศาสตรHขั้นแนะนำ วิชา
วิเคราะหHวรรณกรรมเอเชียตะวันออก วิชาสัมมนาทางภาษาตะวันออก วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันออก วิชา
วัฒนธรรมทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก และวิชาประเด็นป_จจุบันในเอเชียตะวันออก
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นปwที่ 1 และปwที่ 2 จะตQองเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปในกลุ.มวิชาภาษา กลุ.มวิชาการสื่อสารและการเรียนรูQดQวยตนเอง โดยใหQเลือกเรียน ภาษาต.างประเทศอื่น ๆ ไดQแก.
ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ{น ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาฝรั่งเศส รวมทั้ง
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ.มวิชาต.าง ๆ ไดQแก. กลุ.มวิชาวิทยH-คณิต และกลุ.มวิชามนุษยH-สังคม การสอนจะเนQนหนักวิชาเอกการ
ฟ_ง พูด อ.าน เขียน
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. ในชั้นปwที่ 1 และปwที่ 2
จะตQ องเรี ยนวิ ชาศึ กษาทั ่ วไป 30 หน. วยกิ ต ประกอบดQ วยกลุ . มวิ ชามนุ ษยศาสตรH และสั งคมศาสตรH และกลุ . มวิ ชา
ภาษาต.างประเทศ ไดQแก. ภาษาจีน ภาษาญีป่ น{ุ ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม.า ภาษาเวียดนาม ภาษา
บาฮาซา อินโดนีเซีย หมวดวิชาเฉพาะดQาน 106 หน.วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน.วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะไดQศึกษาวิชา
เฉพาะดQานในหมวดต.าง ๆ อาทิเช.น การบริหาร นิติศาสตรH รัฐประศาสนศาสตรH และสหกิจศึกษา เปÖนตQน
5. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BIS) เปÖนหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรH
(iSchoolKKU) ตามโครงการสรQางบัณฑิตพันธุHใหม. และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทยHภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (2561-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ.งเนQนใหQผูQเรียนเปÖนผูQเชี่ยวชาญ (Specialist) ดQานการ
วิเคราะหHและจัดการขQอมูล-สารสนเทศ-ความรูQในอุตสาหกรรมดิจิทัล การเรียนแบ.งออกเปÖน 2 ระบบ คือ เรียนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีในระบบรายวิชา (Coursework) เรียนหมวดวิชาเฉพาะในระบบชุดวิชา 4 โมดูลหลัก
คือ (1) การจัดหาสารสนเทศและความรูQ (IKA) (2) การจัดการสารสนเทศและความรูQ (IKO) (3) การวิเคราะหHขQอมูล/
สารสนเทศ (DIA) (4) การบริการแบบดิจิทัล (DS) และชุดวิชาเสริม 2 โมดูล คือ (1) การกำกับดูแลสารสนเทศ (IG) (2) การ
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สรQางสรรคHเนื้อหาสาระดิจิทัล (DC) และการทดลองปฏิบัติงานวิชาชีพตามแนวทาง Work-Integrated Learning (WIL) ใน
องคHการอย.างนQอย 3 เดือน (Probationary Period) หาขQอมูลเพิ่มเติมไดQที่ https://www.facebook.com/iSchoolKKU/
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร. วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
วิชาเอกพัฒนาสังคม ในชั้นปwที่ 1 และปwที่ 2 จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ.มวิชาต.าง ๆ การสอนจะเนQนหนักวิชา
พื้นฐาน วิชาเอก และวิชาโท การเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาเอก และวิชาโท จะเนQนหนักตั้งแต.ปw 2 เปÖนตQนไป วิชาพื้นฐาน
จำนวน 24 หน.วยกิต ไดQแก. วิชาโลกาภิวัตนHกับสังคมโลก วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม วิชาการ
พัฒนาในระยะเปลี่ยนผ.านทางเศรษฐกิจสังคม วิชาสังคมศาสตรHขั้นแนะนำ วิชาประเด็นป_จจุบันทางสังคมศาสตรH วิชาการ
จัดระเบียบทางสังคม วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม และวิชาระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตรH
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQแบบองคHรวม มี
ความสามารถในดQานภาษาไทย วรรณกรรมและการสื่อสารภาษาไทย รวมทั้งเขQาใจในภาษาและวรรณกรรมทQองถิ่น มี
ทักษะและประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหาและการพัฒนาความรูQใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขQาใจสถานการณHของ
โลกและสังคมที่มีความแตกต.าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคHของสังคมและตลาด
งานป_จจุบัน การสอนจะเนQนหนักวิชาเอกและวิชาโท ตั้งแต.ปw 2 เปÖนตQนไป วิชาโทที่อาจเลือกเรียนไดQ 1 สาขา วิชา
จำนวน 15 หน.วยกิต ดังนี้ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ{น ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ
การประชาสัมพันธH สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตรHและโบราณคดี
ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ซึ่งจะเปîดสอนภายหลัง
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตOศึกษา เปÖนหลักสูตร 4 ปw รวม
จำนวนหน.วยกิต 132 หน.วยกิต มุ.งเนQนใหQนักศึกษาพัฒนาทักษะการใชQภาษาอังกฤษ โดยเรียนอย.างต.อเนื่องตั้งแต.ปw 1 ถึง
ปw 4 เทอมตQน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน.วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 12 หน.วยกิต รวม 21 หน.วยกิต และพัฒนา
ทักษะการใชQภาษาอาเซียน โดยเรียนภาษาอาเซียน 1 ภาษาอย.างต.อเนื่องตั้งแต.ปw 2 ถึงปw 4 เทอมตQน รวม 15 หน.วยกิต
ควบคู.กับการศึกษาเนื้อหาหลักที่เปÖนสาระดQานสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรHของเอเชียตะวันออกเฉียงใตQในหมวดวิชา
บังคับรวม 57 หน.วยกิต
โดยมีหมวดวิชาเลือกของวิชาเอกใหQนักศึกษาเลือกไดQตามความถนัดสองสาขา
คือ 1.
ประวัติศาสตรHเพื่อการท.องเที่ยว และ 2.สารสนเทศ จำนวน 18 หน.วยกิต นอกจากนั้นเปÖนวิชาบังคับอื่นในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา สหกิจศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี

ปริญญา

ผูQสำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชา จะไดQรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต [ศศ.บ. (…)
ยกเวQนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรH จะไดQรับปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต [สท.บ. (สารสนเทศศาสตรบัณฑิต)] และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH จะไดQรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตรH)]
สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4 ปw สามารถ
เลือกศึกษาไดQ 2 แผน ดังนี้
แผน A) เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนเวลา 4 ปw จะไดQรับปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
แผน B) เรียนที่ประเทศจีนเปÖนเวลา 2 ปw ณ Southwest University และเรียนที่ประเทศไทย เปÖนเวลา
2 ปw ณ มหาวิทยาลัยขอนแก.น จะไดQรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยขอนแก.น
และปริญญา Bachelor of Arts [Chinese (in the Field of Business Chinese)] จาก Southwest University

3. แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาตFอ

บัณฑิตสาขาวิชาต.าง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพไดQดังนี้
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1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน วิชาเอกภาษาเยอรมัน
และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรนี้ไดQออกแบบไวQเพื่อใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปÖนผูQมีทักษะความรูQความสามารถ
ในการใชQภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสไดQ สามารถประกอบอาชีพไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน
ตำแหน.งที่ตQองใชQภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส ในการสื่อสาร ไดQแก. งานสถานทูต งานธุรกิจการบิน การ
โรงแรมและการท.องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธH นิติศาสตรHและบริหารธุรกิจ หรืองานวิชาชีพครูและอาจารยH
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ{น และวิชาเอกภาษาจีน
หลักสูตรนี้ไดQออกแบบไวQเพื่อใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปÖนผูQมีทักษะความรูQความสามารถในการใชQภาษาจีน สามารถ
ประกอบอาชีพไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน.งที่ตQองใชQภาษาจีนในการสื่อสาร เช.น เลขานุการ ล.าม นัก
แปล มัคคุเทศกH งานดQานบริหารธุรกิจ งานสถานทูตจีน งานดQานธุรกิจการบิน งานดQานการโรงแรมและการท.องเที่ยว งาน
ดQานวิเทศสัมพันธH อาจารยHในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใชQภาษาจีนเปÖนส.วนใหญ. หรือศึกษาต.อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพที่ใชQภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร และติดต.อประสานงาน เช.น งานราชการและพนักงานของรัฐ ครู อาจารยH ล.าม นักแปล เลขานุการ
ประชาสัมพันธH วิเทศสัมพันธH อาจารยH นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน งานดQานการโรงแรมและการท.องเที่ยว และ
อาชีพอื่น ๆ ที่ใชQภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH สามารถประกอบอาชีพเจQา
พนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นักวิจัย นักวิชาการ เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป เจQาหนQาที่บริหารงาน
บุคคล เจQาหนQาที่กระทรวงการต.างประเทศ เจQาหนQาที่วิเคราะหHนโยบายและแผน ตำรวจ เลขานุการ เจQาหนQาที่
ประชาสัมพันธH นักวิเคราะหHระดับตQน ปลัดอำเภอ และนักปกครอง เปÖนตQน
5. หลั ก สู ต รสารสนเทศศาสตรบั ณ ฑิ ต (BIS) มุ . ง เนQ น การสรQ า งกำลั ง คนที ่ ม ี ส มรรถนะสู ง สำหรั บ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ.มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) หมวด
J ขQอมูลข.าวสารและการสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร.ดิจิทัลคอนเทนตH (Digital Content) การวิเคราะหH
ขQอมูลดิจิทัล เนQนใหQผูQจบหลักสูตรไปทำงานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ เช.น SME Startup วิสาหกิจชุมชน บริษัท
มหาชนจำกัด รวมถึงการทำอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ตQองใชQความรูQดQานสารสนเทศศาสตรH และทักษะดQานดิจิทัล เช.น
อาชีพนักสารสนเทศศาสตรH (Information profession) บรรณารักษHยุคใหม. (Cybrarian) นักประชาสัมพันธHเชิงรุก
นักวิเคราะหHขQอมูล (Data Analyst) นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist) นักจัดการความรูQ
(Knowledge Manger) นักบริหารงานลูกคQา (AE) Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม.ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช.น
Digital Content Creator Social Media Admin Application Creator Influence Digital Marketer, Stock
Photographer Search Engine Optimization Games Caster Reviewer Youtuber, UX Designer, Digital Project
Manager, Graphic Designer etc.
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรH วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
วิชาเอกพัฒนาสังคม ออกแบบเพื่อใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปÖนผูQมีทักษะความรูQ ความสามารถในการทำงานใน
หลากหลายภาคส.วน ทั้งในหน.วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคHกรพัฒนาเอกชน และองคHการระหว.างประเทศ โดยเนQน
การทำงานเพื่อสังคมที่ใชQหลากหลายทักษะทาง ดQานสังคมศาสตรH อาทิ งานดQานวิชาการ การสอน อาจารยH ครูผูQช.วย
นักวิจัย นักวิเคราะหHนโยบายและแผน
นักทรัพยากรมนุษยH นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการแรงงาน
นักพัฒนาเอกชน ผูQนำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาสังคม การผลิตสื่อในรูปแบบต.าง ๆ หรือสารคดี ผูQสื่อข.าว เปÖนตQน
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7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ไดQออกแบบใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เปÖนผูQ
ที่มีทักษะ ความรูQ ความสามารถในดQานการสื่อสาร การใชQภาษา และวรรณกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพดังนี้
ประกอบอาชี พในฐานะผู Q เ ล. า เรื ่ อง ไดQ แก. นั กเขี ยน คนเขี ยนบทละคร/ภาพยนตรH นั กโฆษณา ประชาสั มพั นธH นั ก
สื่อสารมวลชนนักเขียนคอลัมนH นักเขียนสารคดี ผูQสื่อข.าว พนักงานฝ{ายขQอมูลและเรียบเรียงขQอมูล ประกอบอาชีพใน
ฐานะผูQประเมินค.า ไดQแก. นักวิจารณH กองบรรณาธิการและเจQาหนQาที่สำนักพิมพH ประกอบอาชีพในฐานะผูQแสดง ไดQแก.
พิธีกร ผูQดำเนินรายการ ผูQจัดรายการวิทยุ ผูQประกาศข.าวและนักพากยH ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ไดQแก. ครู
อาจารยH
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตQศึกษา สามารถประกอบอาชีพไดQทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน อาทิเช.น นักวิชาการดQานเอเชียตะวันออกเฉียงใตQศึกษา/อาเซียนศึกษา ผูQช.วยสอน/อาจารยHใน
สถาบันการศึกษา นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณH บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผูQสื่อข.าว ผูQปฏิบัติงานดQานการท.องเที่ยวและ
สารคดี มั คคุ เทศกH เจQ าหนQ าที ่ หน. วยงานรั ฐและภาคเอกชนที ่ เกี ่ ยวขQ องกั บเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใตQ กระทรวงการ
ต.างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตQ การท.องเที่ยวแห.งประเทศไทย บริษัทท.องเที่ยว สาย
การบิน รวมถึงองคHกรพัฒนาเอกชน

4.ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

คณะมนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002
043-204537 หรือโทรมือถือ 089-7152002

โทร.

คณะวิทยาศาสตร.
1.สาขาวิชาชีววิทยา
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เปÖนหลักสูตรประเภทวิชาการ มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQและการ
ฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน มีความเปÖนผูQนำและผูQตามที่ดี ทำงานร.วมกับผูQอื่นไดQ มีความสามารถแกQป_ญหา
และการพัฒนาความรูQในสาขาวิชาชีววิทยา มีวินัย ซื่อสัตยH มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก
วิชาชีพเขQาใจในสถานการณHของโลก และสังคมที่มีความแตกต.างหลายหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖน
บัณฑิตที่พึงประสงคHของสังคมและตลอดงานป_จจุบัน

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรHบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวขQองดังนี้ นักวิจัย
ตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต.าง ๆ ครู อาจารยH นักวิชาการ เจQาหนQาที่ตรวจสอบคุณภาพ และนักวิทยาศาสตรHที่
ปฏิบัติงานในหQองปฏิบัติการ ต.าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูQใหQคำแนะนำการใชQงานและขายเครื่องมือวิทยาศาสตรH วัสดุ
สารเคมี และอุปกรณHของบริษัทหQางรQานต.าง ๆ หรือประกอบอาชีพส.วนตัว

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง
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จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-202531
โทรสาร –

2.สาขาวิชาเคมี
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ.งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูQความเขQาใจทางดQานเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตHความรูQทางเคมีในการปฏิบัติงานไดQอย.าง
เหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะหHและแกQไขป_ญหาดQวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรH และถ.ายทอดความรูQใหQแก.
ผูQอื่นไดQ มีความเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส.วนตัวไดQ ทั้งในประเทศและต.างประเทศ ในภาครัฐสามารถเปÖนนักวิทยาศาสตรHทำงานใน
หQองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรHของหน.วยงานต.างๆ เช.น กองพิสูจนHหลักฐาน กรมตำรวจ สถาบันวิจัย หรือเปÖนนักวิชาการ
นักวิจัย หรืออาจารยHในสถาบันการศึกษา ในดQานเอกชนสามารถทำงานในการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในดQาน
การผลิตในอุตสาหกรรมต.างๆ เช.น เครื่องสำอาง ปุ±ยเคมี ผลิตภัณฑHสี เครื่องดื่ม ผงซักฟอก ปูนซีเมนตH กระดาษ พลาสติก
เคมีภัณฑH เปÖนตQน สามารถประกอบอาชีพส.วนตัว เช.น นักการตลาดเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตรHและสารเคมี เปÖนตQน
หรือสามารถศึกษาต.อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวขQองไดQ

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-009700 ต.อ 42174 - 5
โทรสาร 043-202373

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร.
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรH เปÖนหลักสูตรประเภทวิชาการ เนQน
การศึกษารายวิชาทางดQานคณิตศาสตรHตั้งแต.ระดับคณิตศาสตรHพื้นฐานที่เปÖนพื้นฐานในการศึกษาศาสตรHอื่นๆ เช.น รายวิชา
ทางแคลคูลัส พีชคณิต ทฤษฎีจำนวน ทฤษฎีความน.าจะเปÖน วิธีการทางตัวเลข การวิเคราะหHจำนวนจริง เปÖนตQน จนถึง
การศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตรHขั้นสูงสำหรับผูQเรียนที่ตQองการศึกษาต.อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกทางดQาน
คณิตศาสตรH หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขQองที่ตQองการความรูQทางคณิตศาสตรHขั้นสูง เช.น เศรษฐศาสตรH วิศวกรรมศาสตรH เปÖนตQน

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรH)
Bachelor of Science (Mathematics)
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3. แนวทางประกอบอาชีพ

ครู / อาจารยH ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา นักวิเคราะหH วางแผน วิจัย
และพัฒนา นักวิเคราะหHดQานการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพยH นักคณิตศาสตรHประกันภัย

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาคณิตศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-202376
โทรสาร 043-202376

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร.ประยุกต.
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรHประยุกตH เปÖนหลักสูตรประเภทวิ
ชาการ มุ.งผลิตบัณฑิตดQานคณิตศาสตรHประยุกตHที่มีคุณภาพ มีความรูQความสามารถในการคิดวิเคราะหH และประยุกตHใชQ
ทฤษฎี หลั กการ หรื อกระบวนการทางคณิ ตศาสตรH ไดQ อย. างมี ทั กษะและเปÖ นรู ปธรรม มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ มีองคHความรูQที่หลากหลาย เนQนการศึกษารายวิชาทางดQานคณิตศาสตรHและ
คณิตศาสตรHประยุกตHทั้งระดับพื้นฐานและขั้นสูง เช.น รายวิชาทางแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธH พีชคณิตเชิงเสQน ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรH ทฤษฎีการคณนา คณิตศาสตรHการเงินและการประกันภัย เปÖนตQน หลักสูตรประกอบไป
ดQวยวิชาโท 2 ดQาน คือ ดQานคณิตศาสตรHคณนา และดQานการประกันภัย

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรHประยุกตH)
Bachelor of Science (Applied Mathematics)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

1. อาจารยH ของสถาบันการศึกษาต.างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา
2. นักวิทยาศาสตรH นักวิจัย นักวิชาการ ในหน.วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน.วยงานของภาคเอกชน
3. ตำแหน.งงานต.างๆ ที่ตQองอาศัยองคHความรูQในการวิเคราะหHและประเมินผลเชิงตัวเลขและตรรกศาสตรH เช.น
นักวิเคราะหHระบบ นักวางแผนการผลิต นักคณิตศาสตรHประกันภัย นักการธนาคาร ตลอดจนการประกอบ
อาชีพอิสระ

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาคณิตศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก.น 40002 โทรศัพทH 043-202376 โทรสาร 043-202376

5.สาขาวิชาฟeสิกส.
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟîสิกสH (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQ
ความสามารถในดQานฟîสิกสH มีทักษะและประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหา
และการพั ฒนาความรู Q ในสาขาฟî สิ กสH มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณตามหลั กวิ ชาการ/วิ ชาชี พ เขQ าใจใน
สถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคHของ
สังคมและตลาดงานป_จจุบัน
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เนื้อหาหลักที่จำเปÖนตQองเรียนในหลักสูตรประกอบดQวย ปฏิบัติการฟîสิกสHขั้นกลางและขั้นสูง กลศาสตรHคลาสสิก
กลศาสตรHควอนตัม ทฤษฎีแม.เหล็กไฟฟzา ฟîสิกสHเชิงอุณหภาพและฟîสิกสHเชิงสถิติ ฟîสิกสHยุคใหม. ฟîสิกสHของการสั่นและคลื่น
คณิตศาสตรHสำหรับฟîสิกสH สัมมนา และโครงงาน นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกเฉพาะทางอีกหลากหลายเพื่อเปÖนพื้นฐานใน
งานวิจัยของกลุ.มวิจัยในภาควิชาฟîสิกสH ซึ่งประกอบดQวยกลุ.มวิจัยทางดQาน ดาราศาสตรH วัสดุพลังงานทางเลือก วัสดุนาโน
เทคโนโลยี วัสดุศาสตรHเชิงคำนวณ อิเล็กทรอนิกสHและ NMR และฟîสิกสHทฤษฎี

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟîสิกสH)
Bachelor of Science (Physics)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

(1) นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรH สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห.งชาติ (สวทช.) และศูนยHนาโนเทคโนโลยีแห.งชาติ
(2) ครู อาจารยH ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย
(3) เจQาหนQาที่ฝ{ายประกันคุณภาพของโรงงานผูQประกอบการ
(4) เจQาหนQาที่ฝ{ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผูQประกอบการ
(5) เจQาหนQาที่ฝ{ายวิจัย และฝ{ายขายอุปกรณHวิทยาศาสตรHของบริษัท
(6) นักพัฒนาโปรแกรม
(7) เจQาหนQาที่ของรัฐในหน.วยงานที่ใชQความรูQทางฟîสิกสH เช.นในหน.วยงาน พิสูจนHหลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันส.งเสริมการสอนวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักมาตรวิทยา องคHการพิพิธภัณฑH
วิทยาศาสตรHแห.งชาติ

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

อาคาร SC 08 ชั้น 5 ภาควิชาฟîสิกสH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น
40002
เวปไซตH: http://physics.sc.kku.ac.th
Tel: 043 203166
Fax: 043 202374

6.สาขาวิชาสถิติ
1. หลักสูตร

วิ ช าสถิ ต ิ ม ี บ ทบาทอย. า งมากในการจั ด การขQ อ มู ล เพื ่ อ ใหQ ไ ดQ ส ารสนเทศและความรู Q ใ หม. ซึ ่ ง ป_ จ จุ บ ั น มี
ความกQาวหนQาทางวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีอย.างรวดเร็ว ทำใหQขQอมูลมีจำนวนมากขึ้น มีการเชื่อมโยงขQอมูลกันจากหลาย
ๆ แหล.ง ดังนั้นวิชาสถิติจึงมีความจำเปÖนสำหรับทุกหน.วยงาน/องคHกร ที่ตQองอาศัยขQอมูลในการตัดสินใจ การวางแผนการ
ดำเนินงาน การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรHในการบริหารจัดการองคHกร
หลักสูตรสาขาวิชาสถิติเปÖนหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติ การประยุกตHใชQสถิติในงานดQานต.าง ๆ เช.น
ดQานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรH การประกันภัย วิทยาศาสตรHสังคมศาสตรH เปÖนตQน ศึกษาวิธีการวิเคราะหHขQอมูลทางสถิติ
โดยอาศัยคอมพิวเตอรHและใชQโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เปÖนเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหHขQอมูลขนาดใหญ. นอกจากนี้
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วิชาสถิติยังจำเปÖนอย.างยิ่งสำหรับการทำงานวิจัย ซึ่งจะสามารถช.วยใหQเกิดองคHความรูQใหม. หรือนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนา
หน.วยงาน และประเทศชาติต.อไป
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรH ไดQเปîดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ ตั้งแต.ปwการศึกษา 2524 ถึง
ป_จจุบัน เปÖนเวลากว.า 40 ปwมาแลQว มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลQว 5 ครั้ง ป_จจุบันเปÖนหลักสูตรปรับปรุงปw 2560 ซึ่งเปÖน
หลักสูตรที่ทันสมัยไดQผ.านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลQว

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

ลักษณะงานทางดQานสถิติมีความหลากหลาย เช.น
1. การสำรวจและเก็บรวมรวมขQอมูลจัดระบบ ตีความ สรุปผล และวิเคราะหHขQอมูล โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ
2. การทำงานวิจัยทางดQานทฤษฎีคณิตศาสตรH-สถิติ การวางแผนออกแบบการทดลองต.าง ๆ เพื่อใหQไดQผลการ
ทดลองที่ถูกตQองแม.นยำยิ่งขึ้น โดยใชQเทคนิคทางดQานสถิติ รวมทั้งงานวิจัยทางดQานการตลาด
3. การสรQางและพัฒนาระบบฐานขQอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต.าง ๆ เช.น การพัฒนากำลังคน
เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข.ายขQอมูลโดยใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology)
4. การวางแผนการควบคุมคุณภาพสินคQา โดยอาศัยหลักการทางสถิติ
5. การนำความรูQทางสถิติไปประยุกตHใชQกับงานดQานธุรกิจ เช.น การพยากรณHแนวโนQมราคาของหุQนในตลาด
หลักทรัพยH การพยากรณHจำนวนประชากรของประเทศ การคำนวณเบี้ยประกันภัย และเงินสำรองใหQกับ
บริษัทประกันภัย ดังนั้น ตำแหน.งงานที่เปîดรับนักสถิติ ไดQแก.
Ø สFวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิเคราะหHนโยบายและแผน เจQาหนQาที่
วิเคราะหHขQอมูล นักวิเคราะหHงบประมาณ เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป ครู
อาจารยH เปÖนตQน
Ø ภาคเอกชน : นักสถิติ เจQาหนQาที่สถิติ เจQาหนQาที่ควบคุมคุณภาพ นักวางแผน นักวิจัย นักวิจัยตลาด เจQาหนQาที่
บริหารความเสี่ยง นักวิเคราะหHขQอมูล/สารสนเทศ นักวิเคราะหHและออกแบบระบบ โปรแกรมเมอรH

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

อาคาร Sc.06 ชั้น 4 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น
40002
เวปไซตH: http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/index.php
โทรศัพทH 043-202375
โทรสาร 043-202375

7.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร.
1. หลักสูตร

หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรH เปÖ น หลั ก สู ต รที ่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรูQ
ความสามารถทางดQานวิชาการคอมพิวเตอรHทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหQมีทักษะทางดQานวิชาการคอมพิวเตอรH โดยมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดQจริงในการคิดและวิเคราะหHไดQอย.างเปÖนระบบ มีความคิดริเริ่มสรQางสรรคHทางวิชาการ มี
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ความสนใจใฝ{หาความรูQ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรูQไปประยุกตHใชQไดQอย.างเหมาะสม สามารถทำงานร.วมกับ
ผูQอื่นไดQดี มีความรับผิดชอบต.อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH มีวัตถุประสงคHเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรูQความสามารถในการประกอบวิชาชีพดQานวิชาการคอมพิวเตอรH
2. สามารถสรQางระบบงานคอมพิวเตอรHในองคHกรไดQจริง โดยมุ.งเนQนใหQนักศึกษาไดQฝíกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทางดQานคอมพิวเตอรH ในวิชาสหกิจศึกษา และการฝíกงาน
3. มีความคิดริเริ่ม สรQางสรรคH และสามารถคQนควQาหาความรูQเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความกQาวหนQาทางวิชาการ
และการวิจัย ไดQอย.างต.อเนื่อง
4. มีความสำนึกในหนQาที่รับผิดชอบต.อตนเองและสังคม สามารถทำงานเปÖนกลุ.มไดQอย.างมีประสิทธิภาพ
5. มีทัศนคติที่ดีต.อวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณ

1. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรH)
Bachelor of Science (Computer Science)

2. แนวทางประกอบอาชีพ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

นักวิชาการคอมพิวเตอรH
นักวิเคราะหHและออกแบบระบบงาน
นักเขียนโปรแกรม หรือผูQพัฒนาซอฟตHแวรH
ผูQดูแลระบบเครือข.ายและเครื่องแม.ข.าย
นักเทคโนโลยีเว็บ
ผูQบริหารโครงการดQานงานวิศวกรรมซอฟตHแวรH
นักวิทยาการขQอมูลที่สามารถวิเคราะหHขQอมูลขนาดใหญ.มาก
นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจิทัล
นักทดสอบระบบซอฟตHแวรH
ผูQดูและระบบฐานขQอมูล
ผูQตรวจสอบฐานขQอมูลขนาดใหญ.
ผูQตรวจสอบระบบดิจิตัล
นักพัฒนาซอฟตHแวรHสำหรับอินเตอรHเนตของสรรพสิ่ง
นักออกแบบการสื่อสารระหว.าง คนและอุปกรณH/ระบบดิจิตัล
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใชQงานเทคโนโลยีความฉลาด
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใชQงานเทคโนโลยี ดิจิตัล
เปÖนผูQประกอบการดQานคอมพิวเตอรHหรือเทคโนโลยีดิจิตัล เปÖนตQน

4. ขOอมูลที่ติดตFอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-362188 โทรศัพทHมือถือ 089-7102651
โทรสาร -
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8.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปÖนหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่
มีความรูQความสามารถทางดQานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสรQางสรรคHและคิด
วิเคราะหHทางวิชาการ มีความสนใจใฝ{หาความรูQศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรูQไปประยุกตHใชQไดQอย.างเหมาะสม
สามารถทำงานร.วมกับผูQอื่นไดQดี มีความรับผิดชอบต.อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงคHเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรูQความสามารถในการประกอบวิชาชีพดQานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถประยุกตHงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคHกรไดQจริง
3. มีความคิดริเริ่ม สรQางสรรคH และสามารถคQนควQาหาความรูQเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความกQาวหนQาทางวิชาการอย.าง
ต.อเนื่อง
4. มีความสำนึกในหนQาที่รับผิดชอบต.อตนเองและสังคม สามารถทำงานเปÖนกลุ.มไดQอย.างมีประสิทธิภาพ
5. มีทัศนคติที่ดีต.อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)

3. แนวทางประกอบอาชีพ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะหHและออกแบบระบบงาน
นักเขียนโปรแกรม หรือผูQพัฒนาซอฟตHแวรH
ผูQดูแลระบบเครือข.ายและเครื่องแม.ข.าย
นักพัฒนาเว็บไซตH
นักวิศวกรรมซอฟตHแวรH
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ขOอมูลที่ติดตFอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-362188 โทรศัพทHมือถือ 089-7102651
โทรสาร –

9.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร.
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตรH มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQความเขQาใจในหลักการทฤษฎี
และเทคโนโลยี องคHความรูQดQานการรับรูQจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรH และระบบฐานขQอมูลเชิงพื้นที่ ใหQมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ สอดคลQองกับความตQองการของนายจQาง โดยใชQความรูQทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ
นำมาประยุกตHใหQเกิดการพัฒนา หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาอย.างสรQางสรรคH มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตาม
หลักวิชาการ และวิชาชีพ มีภาวะผูQนำในการส.งเสริม ปฏิบัติตนอย.างมีคุณธรรม และจริยธรรม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรH มีวัตถุประสงคHเพื่อผลิตบัณฑิตใหQมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรูQความสามารถในการประกอบวิชาชีพดQานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2) สามารถประยุกตHงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อแกQป_ญหาและพัฒนาองคHความรูQทางดQานเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
3) มีความคิดริเริ่ม สรQางสรรคH และสามารถคQนควQาหาความรูQเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความกQาวหนQาทางวิชาการ
อย.างต.อเนื่อง
4) มีความสำนึกในหนQาที่รับผิดชอบต.อตนเองและสังคม และวิชาชีพ สามารถทำงานเปÖนกลุ.มไดQอย.างมี
ประสิทธิภาพ
5) มีทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีต.อวิชาชีพ

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตรH)
Bachelor of Science (Geo-informatics)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเปÖนนักภูมิสารสนเทศไดQทั้งหน.วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางดQานการสำรวจพื้นที่
ภูมิสารสนเทศศาสตรH การวิเคราะหHและออกแบบฐานขQอมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยดQานภูมิสารสนเทศศาสตรH สารสนเทศ
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม) นักพัฒนาโปรแกรมดQานภูมิสารสนเทศ อาทิเช.น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงพื้นที่ พัฒนาการทำแผนที่ผ.านเวปไซตH พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพไดQมีดังนี้
(1) หน.วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคHการมหาชน ไดQแก. กรมอุทยานแห.งชาติ สัตวHป{าและพันธุHพืช กรมป{าไมQ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการ
เกษตร กรมส.งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส.งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลQอม กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส.งเสริมการปกครองส.วนทQองถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานจังหวัด กรมปzองกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟzาฝ{ายผลิตแห.งประเทศไทย การไฟฟzาส.วนภูมิภาค การไฟฟzา
นครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพยHสิน กรมธนารักษH สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
องคHการมหาชนอื่นๆ ฯลฯ
(2) หน.วยงานเอกชน ไดQแก. บริษัทที่ปรึกษา ดQานฮารHดแวรH ซอฟทHแวรH ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลQอม ดQาน
วิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล.งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสรQางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม การท.องเที่ยว
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ
(3) อาชีพอิสระ ไดQแก. เจQาของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานขQอมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะหHภาพถ.ายจากดาวเทียม จัด
ทำเวปไซตH การสำรวจรังวัด ฯลฯ

4. ขOอมูลที่ติดตFอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-362188 โทรศัพทHมือถือ 089-7102651
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10.สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ.งผลิตบัณฑิตทางดQาน
วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีใหQเปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคH มีความคิดสรQางสรรคH และพรQอมที่จะทำงาน โดยโครงสรQางของ
หลักสูตรมีการสอนที่เนQนใหQนักศึกษามีความรูQความสามารถทั้งทางดQานทฤษฎี และดQานปฏิบัติอย.างแทQจริง เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวขQองกับการใชQจุลินทรียHในดQานต.าง ๆ ทั้งการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร การผลิต
พลังงานทดแทน เช.น เอทธานอล และไบโอดีเซล การผลิตผลิตผลทางการเกษตร แบบเกษตรอินทรียHดวQ ยการใชQปุ±ยชีวภาพ
และปุ±ยหมักจากจุลินทรียH การบำบัดสารพิษที่เจือปนในสิ่งแวดลQอม และการบำบัดของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม และ
บQ านเรื องที ่ ตQ องอาศั ยกิ จกรรมจากจุ ลิ นทรี ยH ตลอดจนสามารถประกอบวิ ชาชี พที ่ เกี ่ ยวขQ องกั บการใชQ จุ ลิ นทรี ยH ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีไดQประกาศพระราชบัญญัติส.งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
โดยกำหนดใหQสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียHและการใชQจุลินทรียHที่ก.อใหQเกิดโรค เปÖนสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรHและ
เทคโนโลยีควบคุม ผูQที่จะประกอบวิชาชีพดังกล.าวตQองมีใบอนุญาตที่ออกใหQโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

สาขาจุลชีววิทยา เปÖนส.วนหนึ่งของ สาขาวิชาชีพบังคับ ตาม พรบ. ส.งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี
ในสาขาวิชาชีพควบคุม การเพาะเลี้ยงจุลินทรียHและใชQจุลินทรียHที่ก.อใหQเกิดโรค ที่ตQองมีใบประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ.
ดังกล.าว สามารถเปÖนผูQควบคุม ครอบครอง และใชQจุลินทรียHก.อโรค ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตวH นอกจากนี้ยัง
สามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร เครื่องดื่ม เกษตร หรือทางดQานสิ่งแวดลQอม ทำงานดQานพิสูจนHหลักฐาน
งานหQองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหHทางจุลินทรียH งานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรียHต.าง ๆ งานราชการทางดQานการเกษตร สาธารณะ
สุข และวิทยาศาสตรH ที่เกี่ยวขQองกับจุลินทรียH อาจารยHและครูวิทยาศาสตรH

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-202377 โทรสาร 043-202377

11.สาขาวิชาชีวเคมี
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตใหQ
มีความรูQดQานชีวเคมี และมีความสามารถนำความรูQไปประยุกตHใชQในการศึกษา การวิจัย ในงานที่เกี่ยวขQองกับสิ่งมีชีวิตทั้ง
ปวง มีศักยภาพในการพัฒนางานใหQกQาวหนQาไดQ มีความรูQและสามารถปฏิบัติไดQเปÖนนิจ ในเรื่องศีลธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ อันจะส.งผลต.อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
Bachelor of Science (Biochemistry)

3. แนวทางประกอบอาชีพ
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1. อาจารยHประจำในสถาบันการศึกษา
2. พนักงาน นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน.วยงานราชการ
3. ทำธุรกิจส.วนตัวเกี่ยวกับการประยุกตHใชQชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดลQอม และ
อุตสาหกรรม

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-202372 ต.อ 44478-79

12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร.สิ่งแวดลOอม
1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ.งผลิต
บัณฑิตใหQมีความรูQความสามารถในดQานการอนุรักษHคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิงแวดลQอม มีทักษะและ
ประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหา และการพัฒนาความรูQในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคม
ที่มีความแตกต.างหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคHของสังคม และตลาดงานในป_จจุบัน

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม)
Bachelor of Science (Environmentals)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

วิชาชีพเฉพาะ ดQานวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม
1. ราชการ ไดQแก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม กรมควบคุมมลพิษ กรมส.งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลQอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม เทศบาล องคHการบริหารส.วนจังหวัด กรม
โรงงานอุตสาหกรรม เปÖนตQน
2. เอกชน ไดQแก. นักวิทยาศาสตรH / บริษัทที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดลQอม (EIA) / นักสิ่งแวดลQอม โรงงาน / ผูQ
ควบคุมมลพิษ

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น
40002
โทรศัพทH 043-342912
โทรสาร 043-342912

13.สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
1. หลักสูตร
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หลักสูตรเนQนบูรณาการความรูQ 3 ศาสตรHเขQาดQวยกัน ไดQแก. สถิติศาสตร. วิทยาการคอมพิวเตอร. และหลักการ
บริหารจัดการ โดยอาศัยความรูQสำคัญทางสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอรH เพื่อจัดการขQอมูล วิเคราะหHขQอมูล และนำเสนอ
ขQอมูลสารสนเทศไดQอย.างเปÖนระบบ โดยคำนึงถึงผูQใชQสารสนเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติการและผูQบริหารองคHกร เพื่อนำ
สารสนเทศเหล.านี้ไปใชQในการวางแผนและตัดสินเรื่องต.างๆ เพื่อใหQเกิดมูลค.าสูงสุดต.อองคHกร
พรQอมกันนี้ทางหลักสูตรไดQเสริมทักษะและประสบการณHการเรียนรูQดQวยการการฝíกปฏิบัติในรายวิชาต.างๆ ไป
ฝíกงานในสถานประกอบการต.างๆ และมีวิชาเลือกสหกิจศึกษา เพื่อเปîดโอกาสใหQนักศึกษาไดQไปฝíกปฏิบัติงานจริง ในบริษัท
หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวขQองเปÖนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
นอกจากนี้ยังปลูกฝ_งใหQผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยHต.อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย.างยิ่งการนำเสนอ
ขQอมูลสารสนเทศบนความเปÖนจริง รวมทั้งเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา จึงนับไดQว.าเปÖนหลักสูตรที่ตรงกับความตQองการของตลาดที่สุดในยุคของ Thailand 4.0 และ
ยุคของ Big Data
หลักสูตรไดQเปîดรับนักศึกษาตั้งแต.ปwการศึกษา 2551 ถึงป_จจุบัน เปÖนเวลากว.า 10 ปw และไดQมีการปรับปรุงหลักสูตร
มาอย.างต.อเนื่องรวม 3 ครั้ง โดยระหว.างปwการศึกษาจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหQทันสมัยอย.างต.อเนื่องเช.นกัน ป_จจุบันใชQ
หลักสูตรปรับปรุงปw 2560 ซึ่งเปÖนหลักสูตรที่ทนั สมัยไดQผ.านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลQว

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศสถิติ) หรือ วท.บ. (สารสนเทศสถิติ)
Bachelor of Science (Statistical Information)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับการประกอบอาชีพนั้น สามารถประกอบอาชีพไดQหลากหลาย เนื่องจากทุกองคHกรจำเปÖนตQองใชQสารสนเทศ
ในการบริหารองคHกร ทั้งองคHกรภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตัวอย.างอาชีพมีดังนี้
1) นักวิชาการดQานการศึกษา ไดQแก. ครูหรืออาจารยHดQานสถิติหรือสารสนเทศสถิติ
2) นักวิเคราะห.สารสนเทศ เช.น นักสถิติหรือนักสารสนเทศสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิเคราะหHนโยบายและแผน
เจQาหนQาที่วิเคราะหHขQอมูล นักวิเคราะหHงบประมาณ เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป
3) นักบริหารจัดการระบบขOอมูลขององคHกร หรือนักวิเคราะหHและออกแบบระบบสารสนเทศ หรือผูQจัดการโครงการ
ระบบสารสนเทศ (Information System Project Manager) เช.น เจQาหนQาที่ระบบสารสนเทศของหน.วยงานต.างๆ
หรือนักจัดการระบบสารสนเทศ(MIS) ขององคHกร
4) นักวิจัยร.วมกับศาสตรHต.างๆ เช.น ดQานการตลาด ดQานทางการแพทยH ดQานสิ่งแวดลQอม ดQานเศรษฐศาสตรH เปÖนตQน
5) ศึกษาตFอระดับบัณฑิตศึกษาดQานสถิติ ดQานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรH ดQานบริหารจัดการ เปÖนตQน
6) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขQองกับการจัดการขQอมูล การสรQางสารสนเทศดQวยสถิติ และการใชQสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช.น
ผูQจัดการทั่วไปทั่วไป ผูQช.วยผูQจัดการ การบริหารลูกคQาสัมพันธH เจQาหนQาที่บริหารความเสี่ยง เปÖนตQน

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-202375
โทรสาร 043-202375

14.สาขาวิชาวัสดุศาสตร.และนาโนเทคโนโลยี
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1. หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยีเปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตที่มีความรูQ
ความสามารถในการบูรณาการความรูQและทักษะ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหHแกQป_ญหา ซึ่งสามารถนำไปสู.การ
สรQางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑHใหม.ที่มีประโยชนHต.อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสรQางบัณฑิตใหQเปÖนผูQมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จุดเด.นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยี คือ มีความเปÖนสหสาขาวิชา
มุ.งเนQนการสอนและทำโครงงานวิจัยที่นำเอาความรูQพื้นฐานและองคHความรูQใหม.ที่มีความทันสมัยทางดQานวัสดุศาสตรHและนา
โนเทคโนโลยี มาใชQอย.างเปÖนระบบ เรียนรูQการเตรียมวัสดุโดยใชQเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งการใชQ
เครื่องมือวิเคราะหHขั้นสูง ในหลักสูตรนี้มีวิชาสหกิจศึกษาทางดQานวัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยีเปÖนวิชาเลือก เพื่อเปîด
โอกาสใหQนักศึกษาไดQไปฝíกปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน.วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการที่
เกี่ยวขQองทางดQานนี้เปÖนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ทำใหQนักศึกษาสามารถเรียนรูQประสบการณHจากการปฏิบัติงานจริง
และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตQองการมากที่สุด โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ไดQในภาค
การศึกษาตQนหรือปลายเพื่อใหQเหมาะสมและสะดวกต.อโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการนั้น ๆ ดQวย

2. ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยี)
Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

1. นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรH สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี
แห.งชาติ (สวทช.) และศูนยHนาโนเทคโนโลยีแห.งชาติ
2. อาจารยHในมหาวิทยาลัย
3. ครูในโรงเรียนระดับมัธยม
4. เจQาหนQาที่ฝ{ายประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม
5. เจQาหนQาที่ตรวจสอบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม
6. เจQาหนQาที่ฝ{ายวิจัยและฝ{ายขายอุปกรณHวิทยาศาสตรHของบริษัท

4. ขOอมูลที่ติดตFอกับคณะ

อาคาร SC 08 ชั้น 5 ภาควิชาฟîสิกสH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น
40002
เวปไซตH: http://physics.sc.kku.ac.th
Tel: 043 203166
Fax: 043 202374

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขOอมูลหลักสูตร
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หลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปîดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
บริการและการจัดงาน วิชาเอกการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท.องเที่ยว ใชQเวลาในการศึกษา 4 ปw
โดยรับผูQสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า หรือกำลังศึกษาอยู.ในภาคการศึกษาสุดทQายของ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า
ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษา ทั้ง 5 สาขาวิชาจะไดQรับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การไดQรับปริญญาของผูQสำเร็จการศึกษา ไดQปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ 2 ปริญญาสำหรับนักศึกษาที่ไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามความร.วมมือในดQานการเรียนของนักศึกษากับ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส
และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก หรือสถาบันอื่นที่ลงนามความร.วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษาตQองศึกษารายวิชาที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนเวลา 3 ปw และ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต.อที่มหาวิทยาลัย University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส หรือ University of Colima
ประเทศเม็กซิโก ที่มหาวิทยาลัยไดQทำบันทึกความร.วมมือ (MOU) ร.วมกันเปÖนเวลา 1 ปw เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะไดQ
ปริญญา 2 ปริญญา ซึ่งเปÖนปริญญาในมหาวิทยาลัยขอนแก.นและมหาวิทยาลัยต.างประเทศ
แนวทางประกอบอาชีพ
วิชาเอกการเงิน
1. สำหรับองคHกรธุรกิจ นักการเงิน เจQาหนQาที่การเงินประจำองคHกรธุรกิจ
2. สำหรับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยH ทำหนQาที่เกี่ยวขQองกับการใหQคำแนะนำและการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจัดการดQานการเงินใหQแก.องคHกร นักวิเคราะหHทางการเงิน นักวิเคราะหHหลักทรัพยH นักการตลาดในบริษัทคQาหลักทรัพยH
นักการตลาดทางธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยH ธนาคารพานิชยH
3. สำหรับบริษัทที่ปรึกษาการเงินรวมถึงลูกคQาส.วนบุคคล เช.น Financial Adviser วิชาชีพการประกันภัยหรือ
บริษัทที่ปรึกษาการเงิน เปÖนตQน หรือ เปÖนการเตรียมความพรQอมสำหรับศึกษาต.อในระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับธุรกิจในวิชาชีพการเงินการประกอบวิชาชีพโดยตQองไดQรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวขQองกับ
การบริหารและการจัดการทางการเงินขององคHกร รัฐบาล และบุคคล

วิชาเอกการตลาด

1. องคHกรธุรกิจ เช.น พนักงาน ผูQช.วยผูQจัดการ ผูQจัดการ ผูQบริหารฝ{ายการตลาด หรือฝ{ายต.างๆที่อยู.ภายใตQ
การตลาด ไดQแก. ฝ{ายจัดการสินคQาหรือบริการฝ{าย ประชาสัมพันธH ฝ{ายโฆษณาและส.งเสริมการขาย ฝ{ายขาย ฝ{ายการ
กระจายสินคQา ฝ{ายวิจัยการตลาด ฝ{ายจัดการตราสินคQา หรือแบรนดH รวมทั้งฝ{ายการสื่อสารแบรนดHทั้งสินคQาและองคHกร
2. องคHกรภาครัฐและวิสาหกิจ เช.น พนักงานหรือเจQาหนQาที่ภายในองคHกรที่เกี่ยวขQองกับการตลาด
3. สถาบันการศึกษา ไดQแก. อาจารยHผูQสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาและอาจารยHประจำมหาวิทยาลัย
4. เจQาของธุรกิจหQาง รQาน ตัวแทน หรือนายหนQาทางธุรกิจ รวมถึงเจQาของเจQาของสิทธิ์ (ธุรกิจเฟรนไชสH) ทั้งคQาส.ง
และคQาปลีก ในลักษณะแบบที่มีหนQารQานและไม.มีหนQารQาน หรือการทำธุรกิจผ.านสื่อดิจิตอล สื่อออนไลนH หรือสื่อ
อินเทอรHเน็ต ทั้งในประเทศและต.างประเทศ

38

วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน

1. อาชีพที่อยู.ในธุรกิจบริการและการจัดงานเช.น ผูQบริหาร
2. อาชีพที่อยู.ในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท.องเที่ยว เพื่อเปÖน
รางวัล
3. อาชีพที่อยู.ในธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช.น ผูQจัดการรQานอาหาร นัก
ออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง
4. อาชีพทางดQานการตลาดการท.องเที่ยวและธุรกิจบริการ
5. เจQาหนQาที่หน.วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขQองกับการวางแผนและพัฒนาที่พักแรมธุรกิจ
อาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
6. พนักงานในธุรกิจบริการที่เกี่ยวขQอง เช.น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา เปÖนตQน
7. นักวิจัยและนักวิชาการ

วิชาเอกการจัดการ

โอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการจัดการ จะสามารถนำความรูQที่ไดQ
ไปใชQในการปฏิบัติหนQาที่ดQานการบริหารจัดการฝ{ายต.างๆ ภายในองคHกร การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
จัดการเชิงกลยุทธH ขั้นตอนและหลักการตัดสินใจ ตลอดจนรับผิดชอบงานดQานการควบคุมภายในองคHกร การจัดระบบการ
ทำงาน ระบบสินคQาคงคลังตลอดจนงานดQานธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนดังนั้น แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผูQ
เลือกวิชาเอกการจัดการจึงมีความหลากหลาย ประกอบดQวย
1. งานสายธุรกิจ ไดQแก. การเปÖนผูQประกอบการทำธุรกิจส.วนตัวนักลงทุน ผูQบริหารองคHกร พนักงานขององคHกร
เอกชน เช.น พนักงานธนาคาร เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป ผูQจัดการทั่วไปผูQจัดการฝ{ายทรัพยากรมนุษยH ผูQจัดการแผนกการ
จQางงาน ฝ{ายแรงงานสัมพันธH ผูQจัดการฝ{ายแผนและพัฒนาองคHการพนักงานขององคHกรเอกชน เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป
เจQาหนQาที่ฝ{ายบุคคล เจQาหนQาที่ฝ{ายงานบริหารองคHกรธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เจQาหนQาที่ธุรการเลขานุการผูQบริหาร
เจQาหนQาที่ผูQรับผิดชอบการกำหนดนโยบายผูQบริหารระดับสูงเจQาหนQาที่
ผูQรับผิดชอบการวางระบบงานของบริษัท เจQาหนQาที่ผูQรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธHและแนวทางการดำเนินงานของ
บริษัท เจQาหนQาที่วิเคราะหHแผนและนโยบายเจQาหนQาที่วิเคราะหHป_ญหานักวิจัยทางธุรกิจ เจQาหนQาที่โลจิสติกสH
2. งานในกำกับของรัฐ เช.น พนักงานองคHกรในกำกับของรัฐในตำแหน.งเช.นเดียวกับพนักงานเอกชน
3. งานสายวิชาการ เช.น นักวิชาการนักวิจัย อาจารยHในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และ
การจัดการเพื่อเปÖนผูQเชี่ยวชาญ การศึกษาต.อดQานบริหารอาจารยHประจำมหาวิทยาลัยหรือที่ปรึกษาองคHกรเปÖนตQน
4. สายงานพัฒนาชุมชน เช.น ผูQช.วยหรือนักพัฒนาชุมชนดQานการจัดการทQองถิ่น รวมถึงงานสายธุรกิจชุมชน (ทั้ง
หน.วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคHกรอิสระ)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทFองเที่ยว
(1) อาชีพที่อยู.ในธุรกิจนำเที่ยว เช.น มัคคุเทศกH ผูQดำเนินการจัดนำเที่ยว เปÖนตQน
(2) อาชีพที่อยู.ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท.องเที่ยวเพื่อเปÖนรางวัล
(3) อาชีพทางดQานการตลาดการท.องเที่ยวและธุรกิจบริการ
(4) เจQาหนQาที่หน.วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขQองกับการวางแผนและพัฒนาการท.องเที่ยว
(5) นักวิจัยและนักวิชาการ
(6) พนักงานในสถานประกอบการดQานการท.องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวขQอง เช.น พนักงานตQอนรับบน
เครื่องบิน ผูQประกอบการธุรกิจสปา เปÖนตQน
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2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จัดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใชQเวลาในการศึกษา 4 ปw โดยรับผูQสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท.า หรือกำลังศึกษาอยู.ในภาคการศึกษาสุดทQายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า

ปริญญา

ผูQสำเร็จการศึกษา จะไดQรับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแลQว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน เช.น พนักงานบัญชี ผูQจัดการ
ฝ{ายการบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวิชาชีพทางดQานบัญชีโดยตรง โดยการสอบขอ
ใบอนุญาตเปÖนผูQสอบบัญชีรับอนุญาต ผูQสอบบัญชีภาษีอากร ผูQตรวจสอบภายในกิจการ ที่ปรึกษาทางดQาน

ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

สนใจสอบถามรายละเอียดไดQที่งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพทHหมายเลข 0-43202401, 0-4320-2342, 0-4320-2344 ต.อ 48008, 48009, 48011, 48012 โทรศัพทHมือถือ หมายเลข 08-9711-1619
ขQอมูลเพิ่มเติม http://kkbs.kku.ac.th /Facebook.com/kkbskku

คณะเศรษฐศาสตร.
ขOอมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program

2. ปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย.อ ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Economics
ชื่อย.อ B.Econ.

3. แนวทางการประกอบอาชีพ

3.1 งานสายธุรกิจเช.น เจQาของธุรกิจ นักลงทุน ผูQบริหารองคHกร พนักงานขององคHกรเอกชน เช.น
พนักงานธนาคาร เจQาหนQาที่วิเคราะหHโครงการ นักวางแผนทางดQานการเงิน การธนาคาร นักวางแผนกล
ยุทธH
3.2 งานในกำกับของรัฐ เช.น พนักงานขององคHกรภาครัฐ หรือนักพัฒนาองคHกร
3.3 งานสายวิชาการ เช.น อาจารยHในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทางเศรษฐศาสตรHและธุรกิจ หรือที่ปรึกษา
องคHกรต.าง ๆ หรือศึกษาต.อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

คณะเศรษฐศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002
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โทรศัพทH 0-4320-2267 โทรสาร 0-4320-2453
E-mail : econ.kku@gmail.ac.th
Website : https://econ.kku.a.th
Facebook : EconKKUOfficial

ขOอมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program (International Program)
2. ปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย.อ ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Economics
ชื่อย.อ B.Econ.
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
3.1 งานสายธุรกิจ เช.น เจQาของธุรกิจ นักลงทุน ผูQบริหารองคHกร พนักงานขององคHกรเอกชน เช.น พนักงาน
ธนาคาร เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป
3.2 งานในกำกับของรัฐ เช.น พนักงานขององคHกรภาครัฐ
3.3 งานสายวิชาการ เช.น นักวิชาการ นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะหHที่ใชQความรูQดQานเศรษฐศาสตรH
ประยุกตH ขQอมูลเพื่อการตัดสินใจ อาจารยHในสถาบันการศึกษา นักวิเคราะหHวิจัยทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจ หรือ ที่ปรึกษาองคHกรต.างๆ
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
คณะเศรษฐศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 0-4320-2267 โทรสาร 0-4320-2453
E-mail : econ.kku@gmail.ac.th
Website : https://econ.kku.a.th
Facebook : EconKKUOfficial
คุณสมบัติเฉพาะในการรับเขOาศึกษา
1. ใหQเปÖนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก.น ว.าดQวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2
หรือเปÖนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก.นที่ปรับปรุงใหม. หรือ
2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.าตามระบบการศึกษาของต.างประเทศ
และไดQรับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
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3. สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต.างประเทศหรือตามระบบการศึกษาของต.างประเทศและเปÖน
ประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม.ไดQรับรองตQองดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการเท.านั้น
4. กรณีรับตรงโดยคณะเศรษฐศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ใหQมีผล TOEFL iBT ไม.นQอยกว.า 64 คะแนน
หรือผล TOEIC ไม.นQอยกว.า 600 คะแนน หรือผล IELTS เท.ากับ 5.0 หรือผล SAT เท.ากับ 1,000
คะแนน หรื อ ผลคะแนนสอบภาษาอั ง กฤษมาตรฐานอื ่ น ๆ ที ่ เ ที ย บเท. า หรื อ ผ. า นเกณฑH ก ารสอบ
ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก.น
5. กรณีที่คุณสมบัติไม.เปÖนไปตามขQอ 4 ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6.

คณะศิลปกรรมศาสตร.
1. หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป≥
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

2. ปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป≥)
ศป.บ. (ทัศนศิลป≥)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
B.F.A. (Visual Arts)

3. แนวทางการประกอบอาชีพ
1)
2)
3)
4)
5)

ศิลปîนอิสระ
บุคลากรทางการสอนดQานศิลปะในสถาบันการศึกษาต.างๆ
ธุรกิจส.วนตัว
พนักงานบริษัท
รับจQางอิสระ

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น
40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดไดQที่
http://fa.kku.ac.th

1. หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป≥
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

2. ปริญญา
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป≥)
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป≥)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
B.F.A. (Visual Communication Design)

3. แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพส.วนตัว นักออกแบบ นักวิชาการดQานการออกแบบนิเทศศิลป≥ นักวิจัย
วัฒนธรรมการออกแบบ นักออกแบบกราฟîก นั ก ออกแบบโฆษณา นั ก ออกแบบมั ล ติ มี เ ดี ย (งานอิ น เตอรH แ อคที ฟ ) นั ก
ออกแบบบรรจุภัณฑHและนิทรรศการ นักออกแบบเว็บไซตH นักเขียนภาพประกอบ ครูดQานการออกแบบ ช.างภาพ ผูQ
กำกับภาพยนตรHนักเขียนการHตูนเคลื่อนไหว ประกอบธุรกิจดQานภาพยนตรHและโทรทัศนH ธุรกิจทางดQานศิลปะและการ
ออกแบบ ทำงานในหน.วยงานของรัฐและเอกชนไดQ และสามารถศึกษาต.อระดับปริญญาโททั้งในและต.างประเทศไดQ

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น
40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดไดQที่
http://fa.kku.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะในการรับเขOาศึกษา

เปÖนผูQมีความรูQความสามารถและทักษะการปฏิบัติดQานการออกแบบ และมีประสบการณHการทำงานดQานการ
ออกแบบ ตQองไม.ตาบอดสี มีทักษะดQานการสื่อสารดีเปÖนพิเศษ ผูQมีคุณสมบัตินอกจากนี้ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

เงื่อนไขอื่นๆ (ถQามี)
1. หลักสูตร

หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป≥
Bachelor of Music

2. ปริญญา

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ.
Bachelor of Music
B.Mus.

3. วิชาเอก

วิชาเอกดนตรีไทย
วิชาเอกดนตรีตะวันตก
วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง

4. แนวทางการประกอบอาชีพ
1) ศิลปîนนักดนตรี
2) นักวิชาการดQานดนตรี
3) นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี
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4) ผูQประกอบการธุรกิจดนตรี
5) ครูดนตรี

5. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น 40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดไดQที่
http://fa.kku.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะในการรับเขOาศึกษา

เปÖนผูQที่ความรูQ ความสามารถ และมีประสบการณHทางดQานดนตรี

1. หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

2. ปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
B.F.A. (Performing Arts)

3. วิชาเอก

วิชาเอกนาฎยศิลป≥อีสาน
วิชาเอกการละคร

4. แนวทางการประกอบอาชีพ

1) นักแสดง ศิลปîนดQานนาฏศิลป≥ ศิลปîนดQานศิลปะการละคร
2) ผูQกำกับการแสดง ผูสQ อนการแสดง ผูกQ ำกับเวที ผูQออกแบบท.ารำ ผูQออกแบบเพื่อการแสดง
3) ผูปQ ระกอบการธุรกิจ นักบริหารทางดQานศิลปะการแสดง
4) นักวิชาการ ครู อาจารยH นักวิจัย นักพัฒนาสังคมทางดQานศิลปะการแสดง

5. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น
40002 โทรศั พ ทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดไดQ ที่
http://fa.kku.ac.th

คณะนิติศาสตร.
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ขOอมูลหลักสูตร
จำนวนหน.วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 137 หน.วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปw)
๑. หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรH
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program in Law
๒. ปริญญา
ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย.อ (ภาษาไทย):
น.บ. (นิติศาสตรH)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Laws (Law)
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ): LL.B. (Law)
๓. แนวทางประกอบอาชีพ
แนวทางประกอบอาชีพ
บัณฑิตสามารถทำงานดQานกฎหมายและที่เกี่ยวขQองไดQทั้งหน.วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย
ภาครัฐ
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
- นิติกรประจำส.วนราชการหรือหน.วยงานของรัฐ
- ขQาราชการอัยการ
- ขQาราชการตุลาการ
- ที่ปรึกษากฎหมายหรือนักกฎหมายประจำส.วนราชการ
- ฯลฯ
หน.วยงานกระบวนการยุติธรรม
- นิติกรประจำหน.วยงาน
- ขQาราชการตำรวจ
- เจQาพนักงานบังคับคดี
- เจQาพนักงานพิทักษHทรัพยH
- เจQาพนักงานคดีปกครอง
- นายทหารพระธรรมนูญ
- ฯลฯ
เจQาพนักงานปกครอง เจQาพนักงานส.วนทQองถิ่น ฯลฯ
ภาคเอกชน
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช.น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย เปÖนตQน
งานดQานกฎหมายในภาคเอกชน
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การศึกษาตFอ สามารถเขQาศึกษาต.อระดับสูงทั้งในประเทศและต.างประเทศ เช.น ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
ฯลฯ และ/หรือ เขQาศึกษาต.อในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช.น สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห.ง
เนติ
บัณฑิตยสภา หรือ สำนักอบรมวิชาว.าความ เปÖนตQน
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
ที่ตั้ง 123 คณะนิติศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น
40002 โทรศัพทHหมายเลขติดต.อ 043 009 700 ต.อ 42324 , 043 203 588 ต.อ 16 หรือ 095 649 4034 เว็บไซดH
Website : http://law.kku.ac.th , Facebook : คณะนิติศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น
คุณสมบัติในการรับเขOาศึกษา
1) นักศึกษาภาคปกติใหQเปÖนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก.น ว.าดQวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
หมวดที่ 2 หรือเปÖนไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม.
2) รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต.างประเทศที่สามารถใชQภาษาไทยไดQเปÖนอย.างดี
3) นักศึกษาภาคบัณฑิต ใหQเปÖนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
อื่นๆ

อัตราคFาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ ค.าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ.ายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
ภาคบัณฑิต ค.าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ.ายภาคการศึกษาละ 23,000 บาท

วิทยาลัยการปกครองทOองถิ่น
1. หลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย):
รป.บ. (การจัดการการคลัง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public Administration Program (Fiscal
Management)
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ): B.P.A. (Fiscal Management)
แนวทางประกอบอาชีพ
บัณฑิตสามารถทำงานไดQหลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณH กลุ.มวิสาหกิจชุมชน และองคHกร
ปกครองส.วนทQองถิ่น ในตำแหน.งงานดังนี้ 1) อาจารยH 2) นักวิชาการดQานการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4)
เจQาหนQาที่พัสดุ 5) เจQาหนQาที่การเงิน 6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผูQตรวจสอบกิจการสหกรณH 8) ผูQจัดการสหกรณH
9) ผูQบริหารส.วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร 11) เจQาหนQาที่บริษัทอสังหาริมทรัพยH 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13)
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พนักงานบริษัทดQานการเงิน 14) ผูQบริหารองคHกรทQองถิ่น 15) ผูQบริหารในองคHกรพัฒนาเอกชน องคHกรระหว.างประเทศ 16)
ประกอบธุรกิจอิสระ
ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
วิทยาลัยการปกครองทQองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก.น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก.น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-203124
โทรสาร 043-203875

1. หลักสูตร

ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสรQางพื้นฐาน
Bachelor of Technology Program in City and Infrastructure
Management

2. ปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการเมืองและโครงสรQางพื้นฐาน)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (การจัดการเมืองและโครงสรQางพื้นฐาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (City and Infrastructure Management)
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ): B.Tech. (City and Infrastructure Management)

3. แนวทางประกอบอาชีพ

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของศิษยHเก.าที่ผ.านมา บัณฑิตหลักสูตรนี้สามารถทำงานไดQหลายแขนงทั้งภาครัฐ
อันประกอบดQวย ภาคราชการและองคHกรปกครองส.วนทQองถิ่น และภาคเอกชน ไดQแก. 1) เจQาหนQาที่ผังเมือง 2) นัก
บริหารงานช.างและผังเมือง 3) นักวิเคราะหHและออกแบบระบบงาน 4) เจQาหนQาที่พัสดุ 5) ผูQจัดการโครงการ 6) ประกอบ
อาชีพรับเหมาก.อสรQาง 7) ประกอบธุรกิจส.วนตัว

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

วิทยาลัยการปกครองทQองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก.น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก.น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-203124
โทรสาร 043-203875

1. หลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองทQองถิ่น
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program in Local Governance
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการปกครองทQองถิ่น)
ชื่อย.อ (ภาษาไทย):
รป.บ. (การจัดการปกครองทQองถิ่น)
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ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public Administration (Local Governance)
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ):
B.P.A. (Local Governance))
3. แนวทางประกอบอาชีพ
บัณฑิตสามารถทำงานไดQหลายแขนง ไม.ว.าจะเปÖนภาครัฐ อันประกอบดQวยส.วนราชการและองคHกรปกครองส.วน
ทQองถิน่ ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอืน่ ๆ ไดQแก. 1) ปลัดในองคHกรปกครองส.วนทQองถิน่ หรือราชการส.วนภูมภิ าค
(พนักงานปกครอง) 2) ขQาราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับทQองถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานทQองถิ่น 5)
นักวิเคราะหHนโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษยH 7) เจQาหนQาที่ฝ{ายพัฒนากลยุทธH 8) เจQาหนQาที่ฝ{ายลูกคQา
สัมพันธH 9) เจQาหนQาที่ดQานความรับผิดชอบต.อสังคม 10) เจQาหนQาที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
วิทยาลัยการปกครองทQองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก.น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก.น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น 40002
โทรศัพทH 043-203124
โทรสาร 043-203875

วิทยาลัยนานาชาติ
1. หลักสูตร: บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration Program
(International Program)
2. ปริญญา: Bachelor of Business Administration B.B.A.
วิชาเอก
1. สาขาวิชาธุรกิจสากล (Global Business)
1. สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
3. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ธุรกิจสากล (Global Business)
Graduates can work as entrepreneurs, business directors, employees of international
organizations involving business, finance, marketing, and management.
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินการตลาดและการจัดการ
2. การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่น ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด ทำงาน
ธนาคาร บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
3. การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship)
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Startuppers ผู้ก่อตั้งหรือได้รับการว่าจ้าง
ในช่วงต้นของการลงทุนระหว่างประเทศ คู่ค้าที่มีศักยภาพหรือซื้อกิจการระหว่างประเทศ และที่ปรึกษา
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Graduates can work as small business owners Startuppers, Founders of or early hires in
international ventures, Potential partners or acquires of international ventures, and
Consultants
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in International Affairs International Program
2. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (International Affairs) International Program (B.A.)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กรไม่แสวงผล
กำไร สถานทูต หรือเกี่ยวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคล
Graduates can work for public or international organizations such as United Nations
(UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources

1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Tourism Management International Program
2.ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Tourism Management) International Program (B.A.)
3.แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม หรือ
ผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในแผนกการท่องเที่ยวสาธารณะ
Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour
agency representatives, and officers in the public tourism department.
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Communication Arts (International Program)
2. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts) International Program (B.A.)
3.แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการประชาสัมพันธ์การ
สร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นกรรมการ
Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public relations,
advertisement creation, media design, and as directors.

อัตราคFาธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต

ผูOมีสัญชาติไทย

ผูOมีสัญชาติอื่น

40,000 บาท*

50,000 บาท*

คFาขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหมF
10,000 บาท
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- สาขาวิชาการระหว.างประเทศ
(International Affairs)
- สาขาวิชาการจัดการการท.องเที่ยว
(Tourism Management)
- สาขาวิชานิเทศศาสตรH
(Communication Arts)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการเป~นผูOประกอบการระหวFางประเทศ
(Internatoinal Entrepeuneuship)
- สาขาวิชาธุรกิจสากล
(Global Business)
- สาขาวิชาการตลาดระหว.างประเทศ
(International Marketing)

(ชำระแรกเขQา
เพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ * ค.าธรรมเนียมดังกล.าว ไม.รวมค.าหนังสือ และค.าทัศนศึกษาของสาขาวิชา การจัดการการท.องเที่ยว ทั้งนี้ไม.
สามารถขอคืนเงินไม.ว.ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** วิทยาลัยนานาชาติมีค.าสมัครสอบ 1,500 บาท

วิทยาเขตหนองคาย
ตั้งอยู.เลขที่ 112 หมู. 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ. หนองคาย 43000 หมายเลขโทรศัพทH 04241-5600 โทรสาร 0-4241-5699 อยู.ห.างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร ผ.านถนนมิตรภาพสาย อุดร – หนองคาย หน.วยที่
รับเขQาศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย โทรศัพทH 0-4241-5600, 0-42415640 เปîดสอนทั้งสิ้น 4 คณะ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ

1. หลักสูตร

เนQนใหQความรูQเกี่ยวกับการจัดการนำเขQา และการส.งออกสินคQา การขนส.งสินคQาระหว.างประเทศ การจัดการธุรกิจ
ระหว.างประเทศ รวมทั้งการคQาระหว.างประเทศ

2. ปริญญา

ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอการเงินธุรกิจ

3. แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเปÖนผูQประกอบการธุรกิจส.งออกและนำเขQา ทำงานบริษัทหรือหน.วยงานราชการที่เกี่ยวขQองกับการคQาระหว.าง
ประเทศ, การนำเขQาและส.งออก รวมทั้งสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชยH ธนาคารเพื่อการนำเขQาและส.งออก

4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/

หลักสูตรการทFองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
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1. หลักสูตร
เนQนใหQความรูQและความชำนาญดQานการทำงานในธุรกิจจัดนำเที่ยว โดยเฉพาะอย.างยิ่งวิชาชีพมัคคุเทศกH และ
ความสามารถดQานการสื่อสารภาษาต.างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ.มประเทศอินโดจีน เช.น ภาษาจีน
ภาษาเวียดนาม เปÖนตQน
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท.องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดQทั้งในองคHกรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเปÖนเจQาของกิจการในธุรกิจจัดนำเที่ยว
มัคคุเทศกH สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหวFางประเทศ
1. หลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว.างประเทศ ทั้งในส.วนของการบริหารจัดการธุรกิจโดยพื้นฐานและใน
ส.วนของการบริหารจัดการธุรกิจระหว.างประเทศ การเงินระหว.างประเทศ การตลาดระหว.างประเทศ การขนส.ง การนำเขQา
ส.งออก กฎหมายระหว.างประเทศ วัฒนธรรมขQามชาติ รวมทั้งส.งเสริมใหQผูQศึกษามีความรูQความสามารถทางดQานภาษาที่ 3
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอกธุรกิจระหว.างประเทศ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเปÖนนักธุรกิจระหว.างประเทศ เจQาหนQาที่ตัวแทนนำเขQาและส.งออกสินคQาระหว.างประเทศ
ผูQแทนรับขนส.งสินคQาทั้งภายในประเทศและระหว.างประเทศ เจQาหนQาที่ศุลกากร พนักงานธนาคารพาณิชยH ธนาคารเพื่อการ
ส.งออกและนำเขQาแห.งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานในหน.วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนไดQ
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. หลักสูตร
เปÖนหลักสูตรที่มุ.งเนQนใหQบัณฑิตเปÖนผูQที่มีความรูQความสามารถทางการบัญชี คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยH
และความรับผิดชอบต.อสังคม มีความพรQอมที่จะปฏิบัติงานทั้งในหน.วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการประกอบ
วิชาชีพอิสระ รวมทั้งเปÖนผูQประกอบธุรกิจที่ดีต.อไป
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชี
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถเปÖนเจQาหนQาที่การเงินบัญชีบริษัท นักบัญชีรัฐบาล ผูQสอบบัญชีรับอนุญาต เจQาหนQาที่ตรวจสอบภายในบริษัท
เจQาหนQาที่ธนาคาร ที่ปรึกษาระบบบัญชี ทีป่ รึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผูQรับจQางทำบัญชีอิสระ วิชาชีพอื่นๆ ที่
เกี่ยวขQองกับการเงินและบัญชีเจQาของธุรกิจส.วนตัว
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/

คณะสังคมศาสตร.บูรณาการ

หลักสูตรนิติศาสตร.
1. หลักสูตร
เนQ นใหQ เปÖ นผู Q มี ความรู Q ความสามารถในดQ านกฎหมายที ่ มี คุ ณธรรมพรQ อมสำนึ กถึ งบุ ญแผ. นดิ น มี ทั กษะและ
ประสบการณH การเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหาและการพัฒนาความรูQในสาขาวิชาชีพ
กฎหมาย มี คุ ณธรรมและจรรยาบรรณตาม หลั กวิ ชาชี พเขQ า ใจในสถานการณH ของโลกและสั งคมที ่ มี ความแตกต. าง
หลากหลายและ เปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตรH
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถศึกษาต.อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเปÖนแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผูQพิพากษา ตำรวจ ทนายความ
หรือนิติกรไดQ ทำงานไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isc.kku.ac.th/th/
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร.
1. หลักสูตร
เนQนใหQมีความรูQความสามารถในดQานบริหารจัดการ มีทักษะและประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ อย.าง
มืออาชีพ พรQอมสำหรับการ ทำงาน การแกQไขป_ญหาและการพัฒนาความรูQในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพทั้งการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษยH นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหาร
การพัฒนาการคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฎการณHสำคัญๆ ทางการบริหารการพัฒนาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคHกรมหาชน องคHกรภาคเอกชน องคHกรอิสระ และองคHการไม.แสวงหากำไรและการบริหารงานทQองถิ่น
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isc.kku.ac.th/th/
หลักสูตรเศรษฐศาสตร. ธุรกิจและการจัดการ
1. หลักสูตร
เนQนใหQ เปÖนผูQที่มีความรูQและความสามารถทางดQานวิชาการเศรษฐศาสตรHสามารถ นำทฤษฎีและ ประยุกตH
วิเคราะหHและแกQไขป_ญหาในสถานการณHต.างๆ ไดQอย.างเหมาะสมและถูกตQอง เพื่อใหQบัณฑิตเปÖนผูQที่มีศักยภาพ เสริมสรQาง
ความเปÖนผูQนำและการเปÖนผูQประกอบการที่มี ความรูQทางเศรษฐศาสตรH คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางป_ญญา ทักษะในการ
คิดวิเคราะหH การสื่อสาร และเทคโนโลยี
2. ปริญญา
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ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรHธุรกิจและการจัดการ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพทั้งในส.วนของภาครัฐและเอกชน ในดQาน การวางแผน การวิเคราะหHนโยบาย นักการตลาด
นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส.วนตัว
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isc.kku.ac.th/th/

คณะวิทยาศาสตร.ประยุกต.และวิศวกรรมศาสตร.

หลักสูตรวิทยาศาสตร.การกีฬาและการออกกำลังกาย
1. หลักสูตร
เปÖนการมุ.งศึกษาและพัฒนาคนใหQมีคุณภาพและศักยภาพทางดQานร.างกาย จิตใจ สติป_ญญา อารมณH สังคม มุ.ง
สรQางสรรคHสังคมไทยใหQเขQมแข็งมีระเบียบวินัย มีความเอื้ออาทร สมานฉันทH ภายใตQยุทธศาสตรH การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนากีฬาเพื่อความเปÖนเลิศ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตรH
และเทคโนโลยีการกีฬา
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรHการกีฬาและการออกกำลัง
กาย
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพที่ตQองการผูQเชี่ยวชาญ เช.น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตรHการกีฬา
โคQช นักวิชาการดQานสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา ผูQแนะนำการออกกำลังกายในฟîตเนส ครู อาจารยH ทำธุรกิจดQานสุขภาพ
เช.น ฟîตเนส สปา เปÖนตQน
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร.และสารสนเทศ
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรHและสารสนเทศ เนQนการศึกษาเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมในภาษาต.างๆ การพัฒนา และจัดการซอฟแวรH การประยุกตHคอมพิวเตอรHในธุรกิจ การเชื่อมต.อเครือข.าย
คอมพิวเตอรH รวมถึงการฝíกงานดQานคอมพิวเตอรH
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรHและสารสนเทศ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถนำไปประกอบอาชีพ ในดQานการพัฒนาซอฟแวรH ในหน.วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะหHออกแบบระบบ
สารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอรH นักวางระบบเครือข.าย ผูQดูแลระบบ เว็บดีไซนHเนอรH รวมถึงงานดQานอื่นๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรH
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/
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หลักสูตรวิทยาศาสตร.การประมง
1. หลักสูตร
เนQนใหQนักศึกษามีความรูQพื้นฐานและทักษะทางการประมง โดยมีการนำเทคโนโลยี เขQาไปใชQในดQานต.างๆ เช.น การ
เพาะขยายพันธุHสัตวHน้ำ การเลี้ยงสัตวHน้ำ อาหารสัตวHน้ำ เปÖนตQน
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรHการประมง
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการในหน.วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต.อในระดับสูงขึ้นไดQทั้งใน
ประเทศและต.างประเทศ
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/
หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
1. หลักสูตร
เนQนใหQความรูQเกี่ยวกับการใชQวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการแปรรูปผลิตผล
เกษตรเปÖนผลิตภัณฑHทางการเกษตร อันประกอบไปดQวย ผลิตภัณฑHอาหาร (ผลิตภัณฑHจากผัก ผลไมQ ธัญชาติ เนื้อสัตวH และ
ขนมอบ) และ ผลิตภัณฑHที่มิใช.อาหาร (ยางพารา กระดาษ พลังงานทดแทน) นอกจากนั้นยังเนQนใหQมีความรูQเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจและการจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเกษตร
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในหน.วยงานที่ประกอบกิจการดQานอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในดQานต.างๆ เช.น
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑH การผลิต การวิเคราะหHและประเมิน การควบคุมและประกันคุณภาพ และการจัดการ
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/
หลักสูตรวิทยาศาสตร.สิ่งแวดลOอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. หลักสูตร
เปÖ น หลั ก สู ต รที ่ เ นQ น ใหQ ผ ู Q เ รี ย น ไดQ ร ั บ ความรู Q ด Q า นสถานภาพ สภาวะและการจั ด การ ขั ้ น พื ้ น ฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอมของประเทศไทย ในเขตภูมิภาพอินโดจีน โดยเฉพาะอย.างยิ่งดQานทรัพยากรดิน น้ำ ป{า
ไมQ และทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำไปประยุกตHใชQในการปฏิบัติงาน ดQานการอนุรักษHและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
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สามารถประกอบอาชีพในดQานการอนุรักษHและพัฒนาสิ่งแวดลQอมของพื้นที่และชุมชนในทQองถิ่น ทั้งในหน.วยงาน
ภาครัฐ เช.น หน.วยงานภายใตQกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม สถาบันการศึกษาและศูนยHวิจัยทางดQาน
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงหน.วยงานในภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวขQอง
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2018/

คณะศิลปศาสตร.

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
1. หลักสูตร
เนQนใหQบัณฑิต มีความรูQ ความเขQาใจอย.างกวQางขวางและเปÖนระบบในการใชQทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ ฟ_ง
พูด อ.าน และเขียนอย.างมีประสิทธิภาพ ทางดQานการบริหารจัดการธุรกิจ
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา ศิลปศาสตรHบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพ เจQาหนQาที่ดQานการต.างประเทศ ที่เนQนการใชQภาษาอังกฤษในการติดต.อสื่อสารทุกหน.วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล.าม นักแปล ธุรกิจนำเขQา ส.งออก และสามารถศึกษาต.อในระดับที่สูงขึ้นไดQทั้งใน
และต.างประเทศ
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://la.kku.ac.th/
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตFางประเทศ
1. หลักสูตร
เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตครูภาษาอังกฤษที่มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูQวิชาภาษาอังกฤษ โดยสามารถประยุกตHใชQสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาช.วยในการส.งเสริมทักษะการ
เรียนรูQในศตวรรษที่ 21
2. ปริญญา
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา ศิลปศาสตรHบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต.างประเทศ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถเลือกประกอบอาชีพไดQกวQางขวางทั้งในระบบโรงเรียน เช.น เปÖนครู อาจารยHในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาลิ
ทยาลัย เปÖนบุคลากรทางการศึกษา ทำงานเกี่ยวกับหQองสมุด งานแนะแนว โสตทัศนศึกษา และอื่น ๆ เปÖนบุคลากรทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ทำงานในศูนยHการศึกษานอกโรงเรียน เปÖนนักวิชาการศึกษาทำงานในหน.วยงานทาง
การศึกษาต.าง ๆ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด
4. ขOอมูลที่สามารถติดตFอไดO
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://la.kku.ac.th/

มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
1. คุณสมบัตเิ ฉพาะ

คณะเทคนิคการแพทย.
1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 6 สายวิทยาศาสตร?
2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย? ตFองไมIมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา ตาม
แนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย?แหIงประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร. สาขาวิชารังสีเทคนิค
1. กำลังศึกษาอยูIชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? และมีคะแนนสะสม
เฉลี่ยไมIนFอยกวIา 3.00
คณะพยาบาลศาสตร.
1. เปOนโสด อายุไมIต่ำกวIา 16 ป4บริบูรณ?
2. กำลั ง ศึ ก ษาอยู I ช ั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป4 ท ี ่ 6 ในแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร? - คณิ ต ศาสตร? หรื อ รายวิ ช า
วิทยาศาสตร? (โครงสรFาง 2 และ3)
3. มีสุขภาพรIางกายและจิตใจที่สมบูรณ? แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไมIมีความพิกล พิการ หรือ
ผิดปกติทางดFานรIางกายและจิตใจ ที่เปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ
ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขFาศึกษาตIอในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาล
ศาสตร?
4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยIางนFอยขFอใดขFอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไมIสามารถรับแสงไดF
ขFางหนึ่ง 2)ผูFสมัครที่มีสายตาไมIปกติ เมื่อรักษาโดยใชFแวIนแลFวยังมีสายตากต่ำกวIา 6/24 ทั้งสองขFาง 3)
สายตาขFางดีต่ำกวIา 6/12 เมื่อไดFรับการแกFไขอยIางดีที่สุดแลFว 4)ไมIสามารถมองเห็นภาพเปOนสามมิติ
5. หู ห นวกหรื อ หู ต ึ ง (threshold) ของการไดF ย ิ น สู ง กวI า 40dB จากควาผิ ด ปกติ ท างประสาท
(sensorineural hearing loss) แมFแตIขFางเดียวจะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพของ
ตนเองและผูFอื่น
6. ผูFที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพ
คณะเทคโนโลยี
1. กำลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามั ญ (ม.6) ในแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร?คณิตศาสตร?
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผูFสมัครที่ตาบอดสี หรือเปOนลมบFาหมู จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ
คณะสัตวแพทยศาสตร.

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยIางนFอยขFอใดขFอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไมIสามารถรับแสงไดF
ขFางหนึ่ง 2)ผูFสมัครที่มีสายตาไมIปกติ เมื่อรักษาโดยใชFแวIนแลFวยังมีสายตากต่ำกวIา 6/24 ทั้งสองขFาง 3)
สายตาขFางดีต่ำกวIา 6/12 เมื่อไดFรับการแกFไขอยIางดีที่สุดแลFว 4)ไมIสามารถมองเห็นภาพเปOนสามมิติ
3. หู ห นวกหรื อ หู ต ึ ง (threshold ของการไดF ย ิ น สู ง กวI า 40dB) จากความผิ ด ปกติ ท างประสาท
(sensorineural hearing loss) แมFแตIขFางเดียวจะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพของ
ตนเองและผูFอื่น
4. ผูFที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพ
คณะศึกษาศาสตร.
ผูFสมัครที่ตาบอด (ยกเวFนสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา) หรือหูหนวก หรือหูตึง หรือพูดติดอIาง
หรือเปOนลมบFาหมู จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียน
คณะทันตแพทยศาสตร.
โดยเปOนการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูFสมัครเขFาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใหFเหมาะสม
โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ขFอ คือ 1. ไมIกIอใหFเกิดอันตรายตIอผูFปsวย 2.ไมIกIอใหFเกิดอันตรายตIอนักศึกษาทันตแพทย?เอง และ3.
เพื่อไมIใหFเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
องค?กรผูFบริหารคณะทันตแพทยศาสตร?แหIงประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผูFสมัครเขFาศึกษาหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังตIอไปนี้
1. ตFองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสIวนราชการหรือหนIวยงานตIางๆของรัฐไดFหลังจากจบการศึกษาแลFว โดย
ตFองสามารถทำสัญญาผูกพันฝsายเดียว หรือสัญญาปลายเปwดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย
2. ผูFที่ผIานการสอบขFอเขียนจะตFองผIานการสอบสัมภาษณ? โดยตFองมีสุขภาพสมบูรณ?แข็งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรค หรือความพิการอันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม ดังตIอไปนี้
2.1 มีปxญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปOนอันตรายตIอตนเอง และ/หรือผูFอื่น เชIน โรคจิต (Psychotic
disorders) โรคอารมณ?ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด
antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปxญหาทางจิต
เวชอื่นๆ อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.2 เปOนโรคติดตIอในระยะติดตIออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตIอตนเอง ตIอผูFปsวย หรือสIงผลใหFเกิดความ
พิการอยIางถาวร อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.3 เปOนโรคไมIติดตIอหรือภาวะอันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตIอตนเองตIอผูFปsวย และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.4 มีความพิการทางรIางกายอันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม

2.5 มีความผิดปกติในการไดFยินทั้งสองขFาง โดยมีระดับการไดFยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2000 เฮิรตซ? สูงกวIา
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) นFอยกวIา 70
% จากความผิดปกติของประสาทและเซลล?ประสาทการไดFยิน (sensorineural hearing loss) อันเปOน
อุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขFางดี เมื่อแกFไขดFวยแวIนสายตาแลFว แยIกวIา
6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.7 มีภาวะตาพรIองสีทุกสี (Total color blindness) อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดFระบุไวF ซึ่งเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ สำหรับปxญหาสุขภาพหรือโรคในขFอ 2 ใหFแตIละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของ
คณะ/วิทยาลัย ถือเปOนที่สิ้นสุด
คณะวิทยาศาสตร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร.สิ่งแวดล@อม
ผูFสมัคร ที่ไมIสามารถอIานภาพสามมิติไดF จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพ
1.
2.

3.
4.

คณะศิลปกรรมศาสตร.
สาขาวิชาทัศนศิลปÜ ตFองเปOนผูFมีความรูFความสามารถและทักษะการปฏิบัติดFานทัศนศิลปÜ และมีประสบการณ?
ทำงานดFานทัศนศิลปÜ และไมIตาบอด
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปÜ เปOนผูFมีความรูF ความสามารถและทักษะการปฏิบัติดFานการออกแบบและมี
ประสบการณ?การทำงานดFานการออกแบบ ตFองไมIตาบอดสี มีทักษะ ดFานการสื่อสารดีเปOนพิเศษ ผูFมีคุณสมบัติ
นอกจากนี้ ใหFอยูIในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย วิชาเอกดนตรีตะวันตก และวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ตFองเปOนผูFมีความรูF
ความสามารถ และมีประสบการณ?ทางดFานดนตรี
สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง วิ ช าเอกนาฏยศิ ล ปÜ อ ี ส าน และวิ ช าเอกการละคร ตF อ งเปO น ผู F ม ี ท ั ก ษะ ความรูF
ความสามารถพื้นฐานทางดFานนาฏยศิลปÜไทย นาฏยศิลปÜพื้นเมือง หรือศิลปะการละคร เชIน การแสดง การกำกับ
การแสดง เขี ย นบท การออกแบบเพื ่ อ การแสดง และตF อ งมี ป ระสบการณ? ท ี ่ เ กี ่ ย วขF อ งกั บ งานทางดF า น
ศิลปะการแสดง ผูFมีคุณสมบัตินอกจากนี้ ใหFอยูIในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. การพิจารณาคัดเลือก

ผูFไดFรับการคัดเลือกเขFาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกIนในทุกคณะ/สาขาวิชา ตFองมีคะแนนรายวิชาครบตาม
องค? ประกอบและคI า รF อยละของกลุ I มสาขาวิ ชาในการรั บบุ คคลเขF า ศึ กษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษาระบบ TCAS รอบที ่ 4
(Admission) และมีคะแนนขั้นต่ำในวิชาที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆกำหนด (กรณีที่มีการกำหนดเกณฑ?คะแนนขั้นต่ำของวิชา
นั้น ๆ) หากมีคะแนนวิชาไมIครบ หรือมีคะแนนนFอยกวIาเกณฑ?ที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กำหนด จะถือวIาขาดคุณสมบัติเขFา
ศึกษาในคณะสาขาวิชานั้น ๆ และจะไมIไดFรับการพิจารณาคัดเลือกเขFาศึกษา

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะพยาบาลศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะสาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเอกคูอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกกีฏวิทยา
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกโรคพืชวิทยา
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกพืชไร
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาการประมง
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

03=30
03=30
-

20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

-

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

72
72
72
72
72
72
72
71
72
72
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

30
30
30
30
30
30
30
10
40
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

-

-

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

รวม

30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

-

-

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

8
20
20
30
10
10
10
10
15
10
2
2
5
10
15
10
25
10
10
30
20
20

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (โครงการพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป * (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , ไฟฟา , เกษตร , อุตสาหการ ,
เครื่องกล , สิ่งแวดลอม , เคมี , คอมพิวเตอร , และระบบอิเล็กทรอนิกส)
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15

-

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
72

10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
15

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73

30
30
30
20
20
20
20
30
30
30
20
20
30
30
30
30
30
30
20

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
35

-

10
20
10
10
30
10
30
20
15
20
10
30
10
10
35
10
10
15

-

15

-

72

15

73

20

35

-

4

52

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)

-

15

-

72

15

73

20

35

-

4

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)

-

15

-

72

15

73

20

35

-

4

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

-

15

-

72

15

73

20

35

-

4

74

40

-

-

40

74=30

3

74

40

-

-

40

5

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

01-05=30 10 85=30

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบ

-

10

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา **

-

10

-

75

20

71

20

40

16

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา**

-

10

-

75

20

72

20

40

8

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย**

-

20

-

75

30

30

8

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา**

-

20

-

75

30

30

8

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน**

-

20

-

75

30

30

4

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา**

-

20

-

75

30

30

4

คณะศึกษาศาสร สาขาวิชาพลศึกษา**

-

20

-

75

30

30

9

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ**

-

20

-

75

30

30

3

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ**

-

20

-

75

30

30

8

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

-

50

-

-

-

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)

-

50

-

-

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

-

78

20

-

-

20

-

-

79

20

-

-

20

-

-

80

20

-

-

20

-

3

2

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) (รูปแบบที่ 1)

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

-

50
30
30
30
30
50
30
30
30
30
50
30
30
30
30
50
30
30
30
30
50

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

-

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

77
78
79
80
77
78
79
80
77
78
79
80
77
78
79
80
-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

-

-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-

-

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

2

2

2

3

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

-

30
30
30
30
50
30
30
30
30
50
30
30
30
30
50
30
30
30
30
50
30
30

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

-

-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

-

20
20
20
20
20
20

-

-

20
20
20
20
20
20

-

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

-

77
78
79
80
77
78
79
80
77
78
79
80

-

77
78
79
80
77
78

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

2

6

3

2

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกพัฒนาสังคม (รูปแบบที่1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

คณะนิติศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร (โครงการพิเศษ)
คณะนิติศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 1) (โครงการพิเศษ)
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการเงิน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการตลาด
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บัญชีบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาทัศนศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

-

30
30
30
30
50
50
30
30
30
30
30
50
30
30
30
50
50
30
30
30
10
10

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

-

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

79
80
81
82
77
78
79
80
71
71
71
71
71
71
71
76
76

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

-

-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40

-

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

3

3

3

150
20
20
15
15
20
15
30
10
4
10

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น (รูปแบบที่ 1)
วิทยาลัยการปกครอง ทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 1)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสรางพื้นฐาน (รูปแบบที่ 1)

-

50
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30
50

-

77
78
79
80
82
77
78
79
80
82
-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-

-

-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ รูปแบบที่ 1

-

50

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล รูปแบบที่ 1

-

50

-

-

-

-

-

-

-

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

25

25

25

20

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ รูปแบบที่ 1

-

50

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (รูปแบบที่ 1)

-

50

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ (รูปแบบที่ 1)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30
50
30
30

-

71
77
78

20
20
20

-

-

20
20
20

-

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

20

20

20

20

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร (รูปแบบที่ 1)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ
วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (รูปแบบที่ 1)

-

30
30
30
50
30
30
30
30
30
50

-

79
80
71
77
78
79
80
71
-

20
20
20
20
20
20
20
20
-

-

-

20
20
20
20
20
20
20
20
-

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษา
ฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชา
ภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชา
ภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

40

-

77

10

-

-

10

-

-

40

-

78

10

-

-

10

-

-

40

-

79

10

-

-

10

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)
วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2)

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ

-

40
40
40
30

-

80
82
81
71

10
10
10
20

-

-

10
10
10
20

-

14

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต

-

30

-

71

20

-

-

20

-

15

20

14

14

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

-

10

-

71

20

72

20

40

-

9

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง

-

10

-

71

10

72

30

40

-

3

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยาการธรรมชาติ

-

10

-

71

10

72

30

40

-

1

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

-

10

-

71

10

72

30

40

-

3

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

-

20

-

72

30

-

-

30

-

1

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

-

30

-

71

20

-

-

20

-

20

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานวิทยาศาสตร)

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) รูปแบบที่ 1

-

50

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

82

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานวิทยาศาสตร)

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) รูปแบบที่ 1

-

50

-

-

-

-

-

-

-

40

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร)
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

82

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานวิทยาศาสตร)

-

30

-

71

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานศิลปศาสตร) (รูปแบบที่ 1)

-

50

-

-

-

-

-

-

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

77

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

78

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

79

20

-

-

20

-

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

10

9

O-NET GAT (รหัส 85)
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

เกณฑขั้นต่ํา คา
แตละวิชา น้ําหนัก
(%) (ถามี) (%)

เกณฑ
ขั้นต่ํา
(%)
(ถามี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

วิชา

คาน้ําหนัก
(%)

รวม

เกณฑขั้น
ต่ําแตละ
วิชา
(%) (ถามี)

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

80

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

-

30

-

82

20

-

-

20

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (รูปแบบที่ 1)

-

20

-

75

30

-

-

30

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา
ภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

-

10

-

75

20

77

20

40

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา
ภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

-

10

-

75

20

78

20

40

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา
ภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

-

10

-

75

20

79

20

40

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา
ภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

-

10

-

75

20

80

20

40

-

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา
ภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

-

10

-

75

20

82

20

40

-

หมายเหตุ 1. GPAX ใหคาน้ําหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

คุณสมบัติ
พิเศษ

จํานวนรับ

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 4 Admission

9

รวม

1,444

2. O-NET ใหคาน้ําหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกําหนดใหวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ใหคาน้ําหนักวิชาละ 6%
* คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกฯ TCAS รอบที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตรจะใหนักศึกษาเลือกหลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562
โดยการจัดสรรนักศึกษาเขาหลักสูตร จะจัดสรรตามความตองการของนักศึกษาเลือกเปนอันดับแรกกอน หากหลักสูตรใดมีนักศึกษาเลือกเกินจํานวนรับตามแผน จะพิจารณาจากคะแนน PAT 3 โดยเรียงลําดับตามคะแนน
**คณะศึกษาศาสตร อยูในระหวางปรับปรุงหลักสูตร

