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มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ส านกังานสภา
มหาวทิยาลยั 

ส านกังาน
อธกิารบด ี

ส านกังาน 

วทิยาเขต 
คณะ วทิยาลยั สถาบนั ส านกั 

1) คณะทันตแพทยศาสตร ์
2) คณะนติศิาสตร ์
3) คณะบรหิารธรุกจิ 
4) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี
5) คณะพยาบาลศาสตร ์
6) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
7) คณะวทิยาศาสตร ์
8) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละ

วศิวกรรมศาสตร ์
9) คณะวศิวกรรมศาสตร ์
10) คณะศลิปกรรมศาสตร ์
11) คณะศลิปะศาสตร ์

1) บณัฑติวทิยาลยั 
2) วทิยาลยัการปกครอง

ทอ้งถิน่ 
3) วทิยาลยันานาชาต ิ
4) วทิยาลยับณัฑติศกึษา

การจัดการ  

12) คณะศกึษาศาสตร ์
13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
14) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ 
15) คณะสตัวแพทยศาสตร ์
16) คณะสาธารณสขุศาสตร ์
17) คณะเกษตรศาสตร ์
18) คณะเทคนคิการแพทย ์
19) คณะเทคโนโลย ี
20) คณะเภสชัศาสตร ์
21) คณะเศรษฐศาสตร ์
22) คณะแพทยศาสตร ์

1) ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) ส านักหอสมดุ 
3) ส านักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ 
4) ส านักบรกิารวชิาการ 



(1) สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

(2) สํานักงานอธิการบดี  44 หนวยงาน (3) สํานักงานวิทยา
เขตหนองคาย 

คณะ (3)

(4) คณะ (5) วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนวยงานบริหารจัดการกลาง

มหาวิทยาลัย (16 หนวยงาน)

1. กองทรัพยากรบุคคล

2. กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ

3. กองบริหารงานกลาง                  

4. กองคลัง

5. กองบริหารงานวิจัย      

6. กองยุทธศาสตร

7. กองการตางประเทศ         

8. กองสื่อสารองคกร

9. กองอาคารและสถานท่ี 

10.กองการกีฬา 

11.กองกฎหมาย

12.กองตรวจสอบภายใน

13.กองบริการหอพักนักศึกษา

14.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

15.กองปองกันและรักษาความปลอดภัย

16.กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน

และสิ่งแวดลอม 

หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร    

(22 หนวยงาน)

17.สถาบันการสอนวชิาศึกษาท่ัวไป

18.สถาบันขงจื้อ

19.สถาบันภาษา

20.สถาบันวจิยัความม่ันคงดานอาหาร 

พลังงานและน้ํา อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

21.สถาบันวจิยัเพ่ือพัฒนาสังคม

22.สถาบันวจิยัมะเร็งทอน้ําดี

23.สถาบันวจิยัยทุธศาสตรและประสาน

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

24.สถาบันวจิยัและพัฒนาวิชาชีพครู

สําหรับอาเซียน

25.สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรสุขภาพลุม

น้ําโขง

26.ศูนยการศึกษาตอเนื่องนานาชาติ

27.ศูนยทรัพยสนิทางปญญา

28.ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน

29.ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน

30.ศูนยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

31.ศูนยประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

32.ศูนยวฒันธรรม

33.ศูนยสตัวทดลองภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

34.ศูนยอาเซียนศึกษา

35.ศูนยพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต

39.สถาบันวจิยัเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

มนุษยและการสรางเสริมสุขภาพ

37. สถาบันวจิยัและบริการดานออทิซึม

38. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนา

โนเพ่ือพลังงาน

หนวยงานวิสาหกิจ (6 หนวยงาน)
39.โรงพิมพ มหาวิทยาลัยขอนแกน

40.ศูนยบริหารจัดการดานโรงแรม

41.ศูนยบริการสูชุมชน

42.ศูนยสือ่การเรียนรู

43.อุทยานวิทยาศาสตร 
44.สถาบันทรัพยากรน้ําใตดิน

1.หนวยงานสนับสนุนการ

บริหารจัดการกลาง

หนวยงานสนับสนุน

ภารกิจและยุทธศาสตร

1..โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขตหนองคาย

หนวยงานวิสาหกิจ 

1. พิพิธภัณฑสัตวน้ํา 

จังหวัดหนองคาย

1. คณะเกษตรศาสตร

2. คณะวิศวกรรมศาสตร

3. คณะศึกษาศาสตร

4. คณะพยาบาลศาสตร

5. คณะวิทยาศาสตร

6. คณะแพทยศาสตร

7. คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

8. คณะเทคนิคการแพทย

9. คณะสาธารณสุขศาสตร

10.คณะทันตแพทยศาสตร

11.คณะเภสัชศาสตร

12.คณะเทคโนโลยี

13.คณะสัตวแพทยศาสตร

14.คณะสถาปตยกรรมศาสตร

15.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

16.คณะศิลปกรรมศาสตร

17.คณะนิติศาสตร 

18.คณะเศรษฐศาสตร

19.คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

และวิศวกรรมศาสตร 

20.คณะสังคมศาสตรบูรณาการ

21.คณะบริหารธุรกิจ

22.คณะศิลปศาสตร

1. บัณฑิตวิทยาลัย

2. วิทยาลยัการปกครองทองถิ่น

3. วิทยาลัยนานาชาติ

4. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

การจัดการ

(6) สํานัก 

1. สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. สํานักบริการ

วิชาการ

3. สํานักหอสมุด

4. สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ



สนบัสนนุภารกจิหลกัและสนบัสนนุยทุธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลยั 

แผนภาพสรปุ 

1 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ส านกังานสภา
มหาวทิยาลยั 

ส านกังาน
อธกิารบด ี

ส านกังาน 

วทิยาเขต 
คณะ วทิยาลยั สถาบนั ส านกั 

ภายใตก้ารก ากบัของ  
ผอ ส านกังานอธกิารบด ี
(1) กองสง่เสรมินโยบายมหาวทิยาลยั 
 
ภายใตก้ารก ากบัของอธกิารบด ี
(2) กองตรวจสอบภายใน (ส านกังานตรวจสอบภายใน) 
(3) กองกฎหมาย (ส านกังานกฎหมาย) 
(4) กองการกฬีา (ส านกังานการกฬีา) 
(5) กองการตา่งประเทศ (กองวเิทศสมัพนัธ)์ 
(6) กองคลงั 
(7) กองจัดการสาธารณูปโภค  
     พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
        (ส านกังานสขุาภบิาลและสิง่แวดลอ้ม) 

(8) กองทรัพยากรบคุคล (กองการเจา้หนา้ที)่ 
(9) กองบรหิารจัดการหอพัก  
        (ส านกังานบรหิารจดัการหอพกันกัศกึษา) 

(10) กองบรหิารงานกลาง (กองกลาง) 
(11) กองบรหิารงานวจิัย  
(12) กองป้องกนัและรักษาความปลอดภัย 
           (ส านกังานรกัษาความปลอดภยัและการจราจร) 

(13) กองพัฒนาคณุภาพการศกึษา  
            (ส านกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ) 

(14) กองพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์
            (กองกจิการนกัศกึษา) 

(15) กองยทุธศาสตร ์(กองแผนงาน) 
(16) กองสือ่สารองคก์ร  
(17) กองอาคารและสถานที ่
 
 
 

(1) สถาบนัการสอนวชิาศกึษาทั่วไป 
(2) สถาบนัขงจือ่ 
(3) สถาบนัภาษา 
(4) สถาบันวจิัยความมั่นคงดา้นอาหาร พลังงาน 
และน ้า อนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง 
(5) สถาบนัวจิัยทรัพยากรน ้าใตด้นิ 
(6) สถาบนัวจิัยเพือ่พัฒนาสงัคม 
(7) สถาบนัวจิัยมะเร็งทอ่น ้าด ี
(8) สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความ
รว่มมอืเพือ่พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(9) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับ
อาเซยีน 
(10) สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรส์ภุาพลุม่น ้าโขง 
(11) ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งนานาชาต ิ
(12) ศนูยท์รัพยส์นิทางปัญญา 
(13) ศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอน 
(14) ศนูยบ์รหิารจัดการทรัพยส์นิ 
 (15) ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิัยในมนุษย ์

(16) ศนูยป์ระสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
(17) ศนูยพ์ัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
(18) ศนูยว์ัฒนธรรม 
(19) ศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(20) ศนูยอ์าเซยีนศกึษา 

(1) พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา 
(2) โรงพมิพ ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
(3) ศนูยบ์รหิารจัดการดา้นโรงแรม 
(4) ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน 
(5) ศนูยส์ือ่การเรยีนรู ้
(6) อทุยานวทิยาศาสตร ์
 

20 หนว่ยงาน 
ยทุธศาสตรด์า้นวสิาหกจิ 

6 หนว่ยงาน 

บรหิารจดัการกลางของมหาวทิยาลยั 
17 หนว่ยงาน 
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