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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 946 /2550) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

-------------------- 
 
 เพื่อใหมี้แนวปฏิบติัในการอทุธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษา  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20   แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
และขอ้ 6 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550  โดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 13/2550 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550  จึงออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น   (ฉบบัท่ี 946 /2550)  เร่ือง แนวปฏิบติัในการ
อุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ” 
 ขอ้ 2  ให้ใชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ี
ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้  3  ในประกาศน้ี 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“วิทยานิพนธ์”  หมายถึง  รายงานผลการวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร ในระดับ

บณัฑิตศึกษาท่ีก าหนดใหท้ าวทิยานิพนธ์ 
“การศึกษาอิสระ”  หมายถึง รายงานผลการศึกษาอิสระท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 
 “การอุทธรณ์”  หมายถึง  การท่ีนกัศึกษายืน่เร่ืองต่อมหาวทิยาลยัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อขอใหพ้ิจารณา

ทบทวนผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เน่ืองจากเห็นวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือไม่เห็นดว้ยกบั
ผลการสอบ 
               ขอ้ 4 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบ
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่นและไม่ยืน่ขอสอบคร้ังท่ีสองหรือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการ
สอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังท่ีสอง 
 ขอ้  5  นักศึกษาท่ีตอ้งการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
อธิการบดีโดยยืน่ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัดว้ยตนเองภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการสอบอยา่งเป็นทางการ โดย
ท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของนกัศึกษา และขอ้คดัคา้นการสอบพร้อมขอ้เท็จจริงและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
              ขอ้ 6  ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็นการเฉพาะราย ประกอบดว้ย  
  1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์  เป็นประธานกรรมการ 
  2) คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั     เป็นรองประธานกรรมการ 
  3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(หรือท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน)  

     จากคณะท่ีมีหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาและไม่เก่ียวขอ้ง 
      กบัการอุทธรณ์อีก 2 คน    เป็นกรรมการ 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

278 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

4) นิติกรท่ีอธิการบดีมอบหมาย  1 คน   เป็นกรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บณัฑิตวิทยาลยั  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ทั้งน้ีอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการไดอี้ก 1 คน 

ขอ้  7 ให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ด าเนินการพิจารณาขอ้อุทธรณ์โดยเปิด โอกาสให้ผู ้
อุทธรณ์ไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายใน 
45 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าอุทธรณ์  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาไดท้ั้ งน้ีไม่เกิน
คร้ังละ 30 วนั และไม่เกิน 2 คร้ังโดยแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ไดรั้บทราบดว้ย 
              ขอ้  8  อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ์ แลว้แจง้ค าวินิจฉัยเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์  
              ขอ้  9  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
               ขอ้ 10  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัหรือการตีความตามประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีมีอ านาจวนิิจฉยั
หรือสัง่การ การวนิิจฉยัหรือสัง่การของอธิการบดีถือเป็นส้ินสุด 
 
   ประกาศ   ณ วนัท่ี      6     สิงหาคม พ.ศ. 2550  
 
 
 
                           (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์สกลไชย) 
        อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 88/2555) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

------------------- 
 

 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 8 การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่ง
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555   จึง
ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 88/2555)   เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ” 
 ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  ดงัต่อไปน้ี  
         3.1 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
        3.2 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี  72/2548) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 
        3.3  ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 94/2548) เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
        3.4 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 31/2549) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 
        3.5 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี  69/2549) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 3) 
 ข้อ 4  การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

4.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้เม่ือไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้  และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่
ละสาขาวชิา 

4.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวชิา 

 ข้อ 5 การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
5.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ตอ้งเสนอเคา้โครงท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา
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ร่วมวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(ถา้มี) ต่อคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  เพ่ือพิจารณาอนุมติั
ภายในระยะเวลาท่ีแต่ละสาขาวชิาก าหนด 

5.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั ก่อนจึงจะ
ด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้

5.3 เคา้โครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระท่ีเสนอขออนุมติั ตอ้งจดัพิมพต์ามแบบฟอร์มท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด จ านวนเล่ม และแผ่นซีดีบนัทึกเคา้โครงวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ จ านวนตามท่ีคณะสาขาวชิาก าหนด  และคณะส่งแผน่ซีดีบนัทึกเคา้โครงวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ  จ านวน 1 แผน่ ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 

 ข้อ 6 การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
6.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นผูป้ระเมินผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะ และส านักบริหารและ
พฒันาวชิาการ 

6.2 การประเมินผลในระหวา่งการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ 
S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษาเป็นท่ีพอใจ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุ
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีได้รับการประเมินให้ได้สัญลกัษณ์ S 
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้ งน้ี ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียน หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิต ท่ีได้ในภาค
การศึกษานั้นๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 

6.3 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้นกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร นักศึกษาต้องเสนอตน้ฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
การศึกษาอิสระท่ีพร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ และตน้ฉบบัผลงานวิทยานิพนธ์       ท่ี
ตอ้งตีพิมพห์รือเผยแพร่ตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงตอ้งก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี  

6.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล
ความกา้วหนา้เป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งพิจารณาหาสาเหตุ ซ่ึง
อาจให้นักศึกษาผูน้ั้นไดรั้บการพิจารณาให้เปล่ียนหัวขอ้เร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ หรือเปล่ียนอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระหรืออ่ืนๆ แลว้แต่กรณี 
และประธานหลกัสูตร ตอ้งรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหาขอ้ยติุ  

หากไม่มีความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยไดรั้บการ
ประเมินผลสญัลกัษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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 ข้อ 7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสาระส าคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาด าเนินการประเมิน
จ านวนหน่วยกิตในหัวขอ้เดิมท่ีเคยไดส้ัญลกัษณ์ S ท่ีสามารถน าไปใชก้บัหัวขอ้ใหม่ได ้เทียบโอนหน่วยกิตไปใชก้บั
หวัขอ้ใหม่ ทั้งน้ีใหท้ าการประเมินเป็นรายภาคการศึกษาตามท่ีนกัศึกษาเคยไดรั้บสัญลกัษณ์ S มาก่อน แต่ตอ้งไม่
เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผา่นมาในหวัขอ้เดิม ทั้งน้ีใหน้บัจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิต   ท่ีผ่านโดย
ไดส้ญัลกัษณ์ S ซ่ึงสามารถน ามานบัเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พร้อมทั้งใหค้ณะแจง้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ ภายใน 15 วนั 
และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงในประวติัการศึกษา 
 ข้อ 8 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

8.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีดงัน้ี 
8.1.1 ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
8.1.2 มีผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยได ้ 
       สญัลกัษณ์ S ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  

  8.2 การขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
8.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากท่ี

นกัศึกษาผา่นการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวน หน่วย
กิตรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ หลกัสูตรนั้นๆ ในการรายงานการ
ประเมินผลความกา้วหนา้คร้ังสุดทา้ยซ่ึงนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น โดยประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ตอ้งเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งระบุวนัเสนอวนัท่ีท าการสอบไปพร้อมดว้ย  

  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วนั ให้ถือว่า การได้
สัญลกัษณ์ S ในคร้ังการประเมินคร้ังสุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
เสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจง้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

8.2.2 นกัศึกษาตอ้งเสนอวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกจ านวน 
       เท่ากบักรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ค  าร้องขอสอบเพ่ือใหค้ณะอนุมติัการสอบโดย 
       ผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและ 
       หวัหนา้ภาควชิาหรือประธานหลกัสูตรก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 20 วนั  

                8.2.3 นกัศึกษาตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ีคณะก าหนด 
          8.3 การด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
                ขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 48.2 และขอ้ 48.3 
         8.4 การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 49 และ 
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     ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 71/2548) เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบ 
     วทิยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
8.5 การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

8.5.1 ในกรณีสอบผ่านแบบมีเง่ือนไข ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบต่อ
นกัศึกษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมสรุปและบนัทึกประเด็นการแกไ้ข โดยนกัศึกษา
ลงลายมือช่ือรับทราบทนัที ภายหลงัสรุปผลในวนัสอบ และแจง้คณบดีภายใน 3 วนัท า
การ   ถดัจากวนัสอบ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ คณะกรรมการสอบให้ความ
เห็นชอบพร้อมลงลายมือช่ือรับรองการแกไ้ขภายใน 45 วนั นบัจากวนัสอบ ทั้งน้ีตอ้ง
แจง้ผลการแกไ้ขตอ่คณบดี  หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าว     ให้
ถือว่าไม่ผ่านการสอบคร้ังนั้ น ให้ประธานคณะกรรมการสอบหรือผู ้ท่ีประธาน
มอบหมาย รายงานผลขั้นสุดทา้ยต่อคณบดี และคณะแจง้ผลการสอบให้ส านกับริหาร
และพฒันาวชิาการ และบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนัท าการ  

8.5.2  กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ผ่าน 
โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 
และคณะแจง้ผลการสอบให้ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลยั 
ภายใน 15 วนัท าการ 

8.5.3 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือวา่สอบไม่ผ่านในการสอบคร้ังนั้น 
โดยคณะกรรมการสอบตอ้งแจง้ผลการสอบเช่นเดียวกบัขอ้ 8.5.2  

8.6 ผูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่น ตามขอ้ 8.5.2 มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ได้
ภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  

ในกรณีท่ีไม่ผา่นการสอบตามนยัแห่งขอ้ 8.5.1 ใหย้ืน่ขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนัหลงั
วนัครบก าหนดการแกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะก าหนด 
หากไม่ด าเนินการตามก าหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ หรือมิตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด  เช่น การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ดว้ย
เหตุการณ์ใชเ้วลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดท่ีหลกัสูตรก าหนด เป็นตน้  

ข้อ 9 การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
9.1 นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้ปกซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเห็นชอบ 
     ของคณะกรรมการสอบแลว้จ านวน 1 ชุด พร้อมแนบส าเนาเอกสารรับรองการแกไ้ข และ

หลกัฐานการตีพิมพท่ี์เสนอขอส าเร็จการศึกษาในขอ้ 8.5.1 ต่อบณัฑิตวิทยาลยั ภายใน 3 วนั
ท าการ หลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการสอบเห็นชอบ 

9.2 บณัฑิตวทิยาลยัตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบและความเรียบร้อยทัว่ไปของ 
     วทิยานิพนธ์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีส่งถึงบณัฑิตวทิยาลยั ถา้หากมีขอ้ผิดพลาด 
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     นกัศึกษาจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขแลว้ส่งบณัฑิตวทิยาลยัภายใน 7 วนั 
9.3 นกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาในขอ้ 9.1 และ 9.2 ให้จ่ายค่าปรับวนัละ 100 บาท 

และในกรณีท่ีไม่ด าเนินการตามระยะเวลาภายใน 45 วนั ถือวา่การสอบผ่านวิทยานิพนธ์  
เป็นโมฆะ ตอ้งด าเนินการขอสอบใหม่ 

9.4 บณัฑิตวทิยาลยัจะส่งใบรับรองวทิยานิพนธ์ใหก้บัคณะภายใน 1 วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษาส่ง
วทิยานิพนธ์ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้เพื่อใหค้ณบดีลงนาม 

9.5 นักศึกษาตอ้งรับวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามแลว้ไป  
     ด าเนินการเขา้เล่มเยบ็ปกตามมาตรฐานของบณัฑิตวทิยาลยั จ านวน 4 เล่ม และไม่เยบ็ 
     เล่ม จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลวทิยานิพนธ์ตามมาตรฐานในขอ้ 10  
     จ านวน  1  ชุด  แลว้ส่งบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีคณบดีลงนามรับรอง 
9.6 เม่ือนกัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตามขอ้ 9.5  บณัฑิตวทิยาลยัจะแจง้ใหค้ณะ 
     ทราบภายใน 1 วนัท าการ  

ข้อ 10 มาตรฐานวทิยานิพนธ์  
10.1 รูปแบบและการจดัพิมพว์ทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท าวทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 
10.2  ปกนอกของวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 

10.2.1 ส าหรับวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท ใชสี้กรมท่า (สีน ้ าเงินเขม้) 
10.2.2 ส าหรับวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใชสี้ด า 

10.3  การเขา้เล่มวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุม้สนั และติดใบรอง 
       ปกสีขาว 
10.4 สญัลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสนัปกใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท า 
       วทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 11 การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
11.1 ใหอ้นุโลมใชรู้ปแบบเช่นเดียวกบัรูปแบบวทิยานิพนธ์ หรือรูปแบบตามท่ีคณะก าหนด 
11.2 นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึก 
      ขอ้มูลฉบบัเตม็ ซ่ึงคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้พร้อมการตีพิมพห์รือน าเสนอ 
      ผลวจิยัท่ีใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา ต่อคณะ ภายใน 3 วนัท าการ   
11.3 ใหค้ณะเสนอผลการสอบ ส าเนาเอกสารรับรองการแกไ้ข และหลกัฐานการตีพิมพห์รือ  
      การน าเสนอผลการวจิยั ท่ีประกอบการขอส าเร็จการศึกษาต่อบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 1   
      สปัดาห์หลงัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารรายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้ปก  
11.4 ให้คณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ไม่เยบ็เล่ม จ านวน 1 เล่ม และแผ่นซีดี

บนัทึกขอ้มูลฉบบัเตม็ ต่อส านกัวทิยบริการ 
ข้อ 12  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
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ข้อ 13 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

               (ลงช่ือ)     ล าปาง  แม่นมาตย ์
       (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
     คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 71/2548) 
เร่ือง แนวทางการประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอสิระ 

---------------------- 
 เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 48 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยั
อ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 
1 สิงหาคม 2548 จึงก าหนดแนวทางการประเมินผลการสอบ ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 71/2548) เร่ือง แนว
ทางการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 13/2544) เร่ือง แนวทางการ

ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งประกอบดว้ย  การ

ประเมิน 2 ส่วน คือ 
4.1 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจ

อ่านผลงานวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
4.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดย

วธีิการสอบปากเปล่า 
ทั้งน้ี ใหมี้การประชุมพิจารณาประเมินผลงานตามขอ้ 4.1 และ 4.2 โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หรือกรรมการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
ข้อ 5 แนวทางการประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจ

อ่านวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระอาจพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน

วทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ จากหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
5.1 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 

5.1.1  ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งท าการวจิยั เพื่อตอบปัญหาของ 
           การวจิยันั้นๆ 
5.1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
5.1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา 

5.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5.2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
5.2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
5.2.3 ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
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5.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
5.3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนกบัหวัขอ้การวจิยั 

5.4 วธีิการด าเนินการวจิยั 
5.4.1 ความเหมาะสมของของวธีิการวจิยัท่ีใช ้
5.4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุมตวัแปรและการวางแผนการทดสอบ 
5.4.3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยั เทคนิควจิยั การเลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
5.4.4 ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 
5.4.5 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยักบัวตัถุประสงค ์
5.4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

5.5 ผลการวจิยั 
5.5.1 ความเหมาะสมของล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวจิยั 
5.5.2 ความชดัเจนของผลการวจิยัหรือความรู้ท่ีไดรั้บ 
5.5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวจิยั เช่น การใชก้ราฟ ตาราง รูปภาพท่ีเหมาะสม 
5.5.4 ความสอดคลอ้งของผลการวจิยักบัวตัถุประสงค ์

5.6 การวเิคราะห์ วจิารณ์ผลการวจิยั 
5.6.1 ความเหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น การเลือกใชว้ธีิการทางสถิติ  ท่ีเหมาะสม 
5.6.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวจิยั มา 

ใชใ้นการตอบปัญหาตามวตัถุประสงค ์
5.6.3 ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลกัฐานการวจิยั 

5.7 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
5.7.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
5.7.2 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
5.7.3 ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 
5.7.4 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรท าต่อไปในอนาคต 

5.8 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
5.8.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
5.8.2 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา 
5.8.3 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
5.8.4 ความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาท่ีใชใ้นการเขียน 

5.9  การน าผลงานไปตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ   
 (กรณีวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต และวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต) 
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ข้อ 6 แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม  
โดยวธีิการสอบปากเปล่า อาจประเมินจากหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

6.1  การน าเสนอผลงาน 
6.1.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
6.1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
6.1.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
6.1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง 

     6.1.5 บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ 
6.1.6  ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนในวทิยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
6.1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

6.2 การตอบค าถาม 
6.2.1 ความสามารถในการใหเ้หตผุลและอา้งหลกัฐานสนบัสนุน 
6.2.2 ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีปรากฎในงานวจิยั 
6.2.3 ความเขา้ใจในงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์ความรู้

ในสาขาวชิานั้นๆ 
ข้อ 7 แนวทางตามขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ในประกาศน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงาน

การศึกษาอิสระใชป้ระกอบการพิจารณาในการประเมินผลการสอบ คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจก าหนดใช้
เป็นบางส่วนหรือก าหนดเพ่ิมเติมอีกก็ได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัลกัษณะวิทยานิพนธ์หรือ
รายงานการศึกษาอิสระในสาขาวิชานั้นๆ 

ข้อ 8  การก าหนดระดบัคะแนน และน ้ าหนักการประเมิน ให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผูก้  าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะท่ีสาขาวชิานั้นๆ สงักดั 

ข้อ 9 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาแต่ละราย ตอ้งมีการ
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้มีการบนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้งแกไ้ขตามมติของคณะกรรมการสอบ
และแจง้ผูเ้ขา้สอบรับทราบ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

ข้อ 10 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ11 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัถือเป็นท่ี
ส้ินสุด 

 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    15  กนัยายน  พ.ศ. 2548  
 

                (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 
            (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  66 /2550) 
เร่ือง การตพีมิพ์ผลงานวทิยานพินธ์ เพือ่การส าเร็จการศึกษา 

-------------------- 
           เพ่ือใหก้ารตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ท่ีใชก้บันักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป มีแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
จดัการระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี  6 /2550  เม่ือวนัท่ี  4  กนัยายน 2550 จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 66 /2550) เร่ือง การ
ตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษา” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

“บทความ” หมายถึง  บทความวจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์ตอ้งเป็น 
   บทความเตม็รูปแบบไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในแผนการศึกษาท่ีมีการท า 
  วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 4 นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตอ้งส่งเอกสารการตีพิมพ ์ หรือหนงัสือตอบรับการตีพิมพพ์ร้อม
บทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์  ท่ีจะใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา แนบมาพร้อมกบัผลงานวทิยานิพนธ์ ฉบบั
สมบูรณ์(รวมซีดี 1 แผน่)  จ านวน 1 ชุด ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
 ขอ้ 5 แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
  5.1 บทความท่ีใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนักศึกษา ผูท้  า
วทิยานิพนธ์เป็นช่ือแรก 
  5.2 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพื่อใชป้ระกอบการขอส าเร็จ
การศึกษา ตอ้งเป็นผลการวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความท่ีเขียน
จากการวเิคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Review Article) 
  5.3 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ์ ตอ้งประกอบไปด้วย บทน า (ท่ีมา ความส าคญัของปัญหา) 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปและอภิปรายผลการวิจยั และเอกสารอา้งอิง  หรือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์
  5.4 บทความท่ีใชเ้พื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดรั้บ
การตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม
กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ ์
 ขอ้ 6 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 ขอ้ 7 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 
    ประกาศ ณ วนัท่ี   10    กนัยายน พ.ศ. 2550 
 

       (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย ์
      (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
             คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบบัที ่  5/  2546) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการก าหนดจ านวนหน่วยกติและการประเมนิผลความก้าวหน้า 

ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 
-------------------- 

 

 เพ่ือให้การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และสอดคลอ้งกับประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544  เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  คณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2546  เม่ือวนัท่ี  13  กมุภาพนัธ์  2546  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบติัในการก าหนดจ านวนหน่วยกิตและการประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระ  ดงัต่อไปน้ี 
  1.  เกณฑ์ในการก าหนดจ านวนหน่วยกิตและการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า
วทิยานิพนธ์      

     ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  โดย ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดั  เป็นผูก้  าหนดจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระท่ีจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  โดยคิดตามสัดส่วนของจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  ภายใตห้ลกัเกณฑต์่อไปน้ี 

   1.1  การจดัท าและขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   1.2  การด าเนินการวจิยั/ การศึกษาตามเคา้โครงท่ีเสนอ 
   1.3  การเขียนผลการวจิยั/ การศึกษาตามรูปแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  รวมถึงการส่ง 
       ร่างวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

       ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ ่มเติมในแต่ละหัวขอ้  ให้อยู ่ในดุลพินิจของอาจารย ์                       
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชา ท่ี
นักศึกษาสังกดั 

2.  การประเมินจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
    เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา    ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  เพ่ือก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  ตามปริมาณท่ีไดป้ฏิบติัจริงและผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ  (S)  ในใบแจง้เกรด 

3.  การด าเนินการอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ฉบบัท่ี  
58/2544 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  หรือเป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยัท่ีไดป้รับปรุง 

4.  ประกาศน้ีให้ใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  เป็นคร้ัง
แรกตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2546 เป็นตน้ไป 
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5.  ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาให้คณบดีเป็นผู ้
วนิิจฉยั  และถือเป็นท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2546 
 

(ลงช่ือ)   เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัราชการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที ่31/2548) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการส่งรายงานการศึกษาอสิระ ฉบับสมบูรณ์ 

-------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญา 
โท  แผน  ข   คณะเกษตรศาสตร์     เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548 
ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2548  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณะ
เกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในการเวียนคร้ังท่ี 
1/2548  เม่ือวนัท่ี  25 ตุลาคม 2548  จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบและการจัดพิมพ์รายงานการศึกษาอิสระให้ใช้รูปแบบวิทยานิพนธ์ตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ของบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โดยมีผูล้งนามในใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ 
ไดแ้ก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชา หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีนักศึกษา
สาขาวชิานั้น ๆ สงักดั 

2. นักศึกษาตอ้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกขอ้มูล
บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแลว้ ท่ีงานบริการการศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร์ ภายใน 3 วนั ท าการหลงัคณะกรรมการสอบลงนามรับรอง พร้อมแนบใบรับรองการแกไ้ข แบบ บว.28 และ
แบบตรวจสอบรายงานการศึกษาอิสระ แบบ บว.29 

3. นกัศึกษาตอ้งรับรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีคณบดีลงนามแลว้ ไปด าเนินการเขา้เล่มเยบ็
ปกตามมาตรฐานของบณัฑิตวิทยาลยั และส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขา้ปกแลว้ให้งานบริการ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคณบดีลงนามรับรอง 

4. ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้  2 และขอ้ 3 ให้จ่ายค่าปรับ
วนัละ 100 บาท 

5. ให้งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ส่งแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษต่อส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ และส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ีเขา้ปก
เรียบร้อยแลว้ ใหห้อ้งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 เล่ม 

6. ประกาศน้ีใหใ้ชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีสอบการศึกษาอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นตน้ไป 
7. ให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี ใหค้ณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผูว้นิิจฉยั และค าวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  พฤศจิกายน พ.ศ.2548 
 
          (ลงช่ือ)   เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
              (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 
         รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัราชการแทน 
                                                          คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 89/2550) 
เร่ือง   หลกัเกณฑ์และแนวปฏบิัตใินการประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอสิระ 

-------------------- 

เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีต่อทางราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541  
ประกอบดว้ยขอ้  8  แห่งประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ฉบบัท่ี  71/2548  เร่ือง  แนวทางการ
ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  คราวประชุมคร้ังท่ี 11-22/2550  เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2550  จึงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 89/2550)  เร่ือง  
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ” 

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน        

2  ส่วน คือ 
3.1  การประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่าน 

ผลงาน คิดเป็นร้อยละ  70 
3.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม 

 คิดเป็นร้อยละ 30 
ขอ้ 4   การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน  

และการประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดยสัดส่วนร้อยละ
ของหวัขอ้ยอ่ยใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษาอิสระ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ตามเอกสารแนบ) และใหด้ าเนินการตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม วพ./กศ. 1    

ขอ้ 5  การค านวณผลคะแนนของกรรมการให้ คิดค านวณจากการค านวณแบบถ่วงน ้ าหนัก โดยค่า
คะแนนสุทธิไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียผลคะแนนการประเมินของกรรมการทุกท่านในแบบฟอร์ม วพ./กศ. 2 

ขอ้ 6  ผลคะแนนสุทธิท่ีได ้น ามาคิดเป็นผลการสอบวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดงัต่อไปน้ี 
6.1 คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  3.5  ผลการสอบคือ  Excellent 
6.2 คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  2.5  แต่นอ้ยกวา่ 3.5  ผลการสอบคือ  Good 
6.3 คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  1.5  แต่นอ้ยกวา่ 2.5  ผลการสอบคือ  Pass 
6.4 คะแนนนอ้ยกวา่ 1.5  ผลการสอบ คือ Fail 

ขอ้ 7  ใหค้ณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
ขอ้ 8  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีอ านาจ

วนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    19  ธนัวาคม  2550 
        (ลงช่ือ) สมนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ 
 (รองศาสตราจารยส์มนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
         คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 89/2550) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------- 

การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ส่วน คือ 
 1. การประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 70 
 2. การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม คิดเป็น 
ร้อยละ 30 

ส่วนของการประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน 
ประกอบดว้ย 9 ส่วนยอ่ย คือ ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิการด าเนินการวจิยั ผลการวิจยั การวิเคราะห์วิจารณ์ผลการวิจยั การสรุปและขอ้เสนอแนะ คุณภาพ
ของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ และ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยสัดส่วนร้อยละของ
หวัขอ้ยอ่ยใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

หัวข้อการประเมนิ ร้อยละของคะแนน  
1. ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 15    
2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 10 
3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
4. วธีิการด าเนินการวจิยั 15 
5. ผลการวจิยั 10 
6. การวเิคราะห์ วจิารณ์ผลการวจิยั   15 
7. การสรุปและขอ้เสนอแนะ 10 
8. คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 10 
9. การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 5 

 
ส่วนของการประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดย

วิธีการสอบปากเปล่า ประกอบดว้ย 2 ส่วนยอ่ย คือ การน าเสนอผลงาน และ การตอบค าถาม โดยสัดส่วนร้อยละ
ของหวัขอ้ยอ่ยใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

 
หัวข้อการประเมนิ ร้อยละของคะแนน  

1. การน าเสนอผลงาน 50 
2. การตอบค าถาม 50 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่36/2556) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอสิระ 

..................................................... 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น  พ.ศ .2541 
ประกอบด้วยขอ้ 20 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ให้มี
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลคุณภาพและการบริหารจดัการหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรในองคร์วมของคณะนั้นๆ องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการดงักล่าวให้
เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ โดยวิธีเวียน คร้ังท่ี 
1/2556  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 และคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุม คร้ังท่ี 42-
4/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และการ
เสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันักศึกษาระดบัปริญญาโททุกหลกัสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 
2556 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 2. ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 50/2551) เร่ือง หลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และการเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
 ขอ้ 3. การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
  3.1 เง่ือนไขการยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
   3.1.1 ในภาคการศึกษาใด นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และผ่านการ
ประเมินผลความก้าวหน้าท่ีได้สัญลักษณ์ S น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรนั้นๆ สามารถยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดใ้นภาคการศึกษานั้น 
   3.1.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และผ่านการประเ มินผล
ความก้าวหน้าท่ีได้สัญลกัษณ์ S มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรนั้นๆ ตอ้งยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาถดัไป 
  3.2 นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 และค าร้องขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.02 ก่อนวนัสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนั โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดั เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 
  3.3 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังการน าเสนอ
และการตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้ทั้งน้ี ให้ฝ่ายจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตของสาขาวิชาประกาศให้ผูส้นใจ
ทราบก่อนการสอบ ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 
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  3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย 
   3.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    เป็นประธานกรรมการ 
   3.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม(ถา้มี)   เป็นกรรมการ 
   3.4.3 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เ ป็ น
กรรมการ 
  3.5  ในวนัสอบจะตอ้งมีกรรมการสอบครบ จึงจะถือวา่ การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
  3.6  การประเมินผลการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบมากกวา่ก่ึงหน่ึง
ของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
  3.7  ใหค้ณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบแก่ผูเ้ขา้สอบโดยทนัทีภายในวนัสอบ และรายงาน
ผลการสอบตามค าร้องขอรายงานผลการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  ตามแบบ วศ.วพ.03 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดั ภายใน 7 วนั นบัจากวนัสอบ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 
  3.8 กรณีท่ีผลการพิจารณาการสอบผ่านให้นกัศึกษาส่งส าเนาเคา้โครงวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 
ชุด พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาท่ี
นกัศึกษาสงักดั ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา โดยท่ี 
   3.8.1 ถา้ผลการสอบเป็นการผ่านแบบไม่มีเง่ือนไข ให้นักศึกษาส่งส าเนาเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ภายใน 7 วนั นบัจากวนั
สอบ 

3.8.2 ถา้ผลการสอบเป็นการผา่นแบบมีเง่ือนไข ใหน้กัศึกษาด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้ 
เสร็จ และส่งส าเนาเคา้โครงวิทยานิพนธ์ พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ             
บว.23 ภายใน 20 วนั นบัจากวนัสอบ 
   3.8.3 หากนกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขอ้ 3.8.1 หรือ 3.8.2 ใหถื้อวา่ผลการสอบคร้ัง 
นั้นไม่ผา่น 
  3.9 กรณีท่ีพิจารณาผลการสอบไม่ผา่น นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใน
หวัขอ้เดิมตอ้งยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 คร้ังต่อไป ภายใน 15 วนั หลงัจากทราบ
ผลการพิจารณา 
  3.10 ในกรณีท่ีนกัศึกษาตามขอ้ 3.1.2 ไม่ไดย้ืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ หรือไดย้ื่น
ค าร้องขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ แต่ไม่สามารถสอบผ่านและเสนอแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ได้ทันในภาคการศึกษาท่ีก าหนด จะได้รับการประเมินผลความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น เป็น S=0 (ศูนย)์ 
 ขอ้ 4.  การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
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  4.1 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ คร้ังแรกนอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ใหเ้สนอ               
เคา้โครงการศึกษาอิสระใหแ้ลว้เสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาการศึกษา
อิสระ คร้ังแรก 6 หน่วยกิต ใหเ้สนอเคา้โครงการศึกษาอิสระใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษา 
  4.2 การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ นกัศึกษาตอ้งส่งส าเนาเคา้โครงการศึกษาอิสระ จ านวน 
1 ชุด พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาท่ี
นกัศึกษาสงักดั ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 
 ขอ้ 5. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและถือเป็นส้ินสุด 
   
  ประกาศ ณ วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
      (ลงช่ือ) สมนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ 
                     (รองศาสตราจารยส์มนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
                                   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 86/2551) 
เร่ือง   แนวปฏบิัตใินการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าดุษฎนีพินธ์ 

ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
--------------------------------------- 

เพ่ือให้การประเมินผลความกา้วหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา 

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541  
ประกอบดว้ยขอ้  8  แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
และการจดัระบบการบริหารในบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2541 และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 10-6/2551  เม่ือวนัท่ี 11  กนัยายน พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการ
ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 31-17/2551 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จึงก าหนดแนวปฏิบติั
ในการให้หน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ ท่ีไดรั้บการประเมินผ่านไดส้ัญลกัษณ์  S  ส าหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
แบบ 1.1 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

กิจกรรม 
ดุษฎีนิพนธ์  
(48 หน่วยกิต) 

ดุษฎีนิพนธ์ 
(54 หน่วยกิต) 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
3. การด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4. การเสนอเอกสารดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

  8  หน่วยกิต 
16  หน่วยกิต 
16  หน่วยกิต 
  8  หน่วยกิต 

 9  หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
 9  หน่วยกิต 

 
ทั้งน้ี  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตภ่าค

การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2551  เป็นตน้ไป  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  ตุลาคม   พ.ศ. 2551 

 
                   (ลงช่ือ)สมนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ 

(รองศาสตราจารยส์มนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 87/2551) 
เร่ือง   แนวปฏบิัตใินการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอสิระ 

ของนกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
----------------------------------------------- 

เพ่ือให้การประเมินผลความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีแก่นกัศึกษา 

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541  
ประกอบดว้ยขอ้  8  แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
และการจดัระบบการบริหารในบณัฑิตวิทยาลยั  พ.ศ.  2541  และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 10-6/2551  เม่ือวนัท่ี  11  กนัยายน  พ.ศ. 2551  และ
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 31-17/2551 เม่ือวนัท่ี  2  ตุลาคม พ.ศ.  2551  จึง
ออกประกาศดงัน้ี .- 

1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 87/2551)     
ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เร่ือง แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

2. ขอยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 9/2548) ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เร่ือง 
แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต 

3. แนวปฏิบติัในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระหลกัสูตร
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก(1) และ แผน ก แบบ ก 1 

 

กิจกรรม 
วทิยานิพนธ์  
(36 หน่วยกิต) 

วทิยานิพนธ์ 
(39 หน่วยกิต) 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
3. การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
4. การเสนอเอกสารวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

6  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

6  หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
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4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก(2) และ แผน ก แบบ ก 2 

กิจกรรม 
วทิยานิพนธ์ 
(12 หน่วยกิต) 

วทิยานิพนธ์ 
(16 หน่วยกิต) 

วทิยานิพนธ์ 
(18 หน่วยกิต) 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
3. การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
4. การเสนอเอกสารวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

2  หน่วยกิต 
4  หน่วยกิต 
4  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
7  หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

 
5. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ข 

กิจกรรม การศึกษาอิสระ (6 หน่วยกิต) 
1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
3. การด าเนินการท าการศึกษาอิสระ 
4. การเสนอเอกสารการศึกษาอิสระต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

1  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 

 
ทั้งน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษา

ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2548  เป็นตน้ไป  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  ตุลาคม   พ.ศ. 2551 

 
         (ลงช่ือ)สมนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ 

(รองศาสตราจารยส์มนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ฉบับที ่  007 / 2552 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
----------------------------------------- 

 

เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 8   การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาศยัอ านาจตามความในข้อ 10                
แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมค ร้ัง ท่ี    2 /2552                              
เม่ือวนัท่ี 4  กมุภาพนัธ์  2552  และคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  
2552  จึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  007/2552) เร่ือง  
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ” 

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตร์  ฉบบัท่ี 035/2546 เร่ือง การด าเนินการในรายวชิา
วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน  

ขอ้ 4  ในประกาศน้ี    
 4.1   คณะ  หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.2   คณบดี หมายถึง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.3   สาขาวชิา หมายถึง สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
4.4 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร์ 

4.5 ประธานหลกัสูตร  หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 
4.6 นกัศึกษา            หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

                                มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ขอ้  5 การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไดเ้ม่ือไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 
5.2 การควบคุมวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ กรณีนักศึกษาระดบัปริญญาโท ให้มีอาจารยท่ี์

ปรึกษาหลกั 1 คน  และอาจให้มีอาจารยที์่ปรึกษาร่วมไดอ้ีก 1 คน ตามความเหมาะสมแต่ละกรณี  กรณี
หลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอยา่งนอ้ย  1  คน  หรือ
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ตามความเหมาะสม  โดยทั้ ง 2 กรณี ให้ผ่าน   ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของแต่ละ
สาขาวิชา 

 5.3  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวชิา 

 ขอ้ 6  การขอสอบและขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
6.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครง

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภายใน  1  ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
6.2   นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัก่อนจึงจะ

ด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้
6.3 ก่อนขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารเชิง

หลกัการ  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยั 

6.4 เมื่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวิชาประชุมพิจารณาความเหมาะสม
และพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยัแลว้ ให้นกัศึกษาจดัท าเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และยื่นค าร้อง
ขอสอบเคา้โครง พร้อมเอกสารเชิงหลกัการ  ทั้งน้ี ตอ้งยื่นเร่ืองขอสอบก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  7  วนัท า
การ 

6.5 งานบณัฑิตศึกษาน าเสนอขออนุมติัสอบต่อคณบดี และประกาศแจง้ให้นกัศึกษาและอาจารย์
ทราบโดยทัว่กนั เพื่อเขา้รับฟังและซกัถามขอ้สงสยัได ้

6.6 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
6.6.1  คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์    ประกอบด้วย 

1) อาจารยป์ระจ า  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
2) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  ทั้งน้ีอาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้ อยา่งนอ้ย 1 คน 
ทั้งน้ี โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น

ประธานคณะกรรมการสอบ 
ในวนัสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
1.   คณะกรรมการสอบตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะถือว่าการสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์ 

ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) อาจารยป์ระจ า  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
2) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

2.  ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้ 1  ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจ
เปล่ียนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้ งซ่อมกรรมการ ทั้ งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้
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3.  ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการ
สอบไปยงัคณะภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

6.6.2 คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 
1. อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  อยา่งนอ้ย 1 คน 
2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ในวนัสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ 
1. คณะกรรมการสอบตอ้งไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์ 

ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) อาจารยป์ระจ า หรือผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วม 
2) อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

2. ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้ 1. ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจ
เปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ  

ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อม
ข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านเคา้โครงการศึกษาอิสระได ้

3. ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบ    รายงานผล
การสอบไปยงัคณะภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

เม่ือนักศึกษาสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านเรียบร้อยแลว้ ให้ส่งเคา้
โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จ ำนวนเท่ำกบักรรมกำรสอบเค้ำโครง  
รวมอีก 1 ชุด เพือ่ส่งให้กบับณัฑติวทิยำลยั  ท่ีงานบณัฑิตศึกษา เพื่อเสนอคณบดีพจิารณาอนุมติั  ภายใน  30 วนั 
หลงัสอบ  หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งให้ถอืว่ำผลกำรสอบในคร้ังนัน้เป็นโมฆะ ให้นักศึกษำด ำเนินกำรท ำ
เร่ืองขอสอบใหม่ 

ขอ้ 7.  การประเมินความกา้วหนา้การท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
7.1 นกัศึกษาตอ้งรายงานผลความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ทุกภาค

การศึกษา      ตามแบบฟอร์มท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
7.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระทุก

ภาคการศึกษา ส าหรับการประเมินความกา้วหนา้การท าวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท  ก าหนดใหน้กัศึกษาได้
สญัลกัษณ์  S  ตามเกณฑก์ารประเมินดงัต่อไปน้ี 
วทิยานิพนธ์     (ระดบัปริญญาโท) 

1)  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้   1 หน่วยกิต 
2)  เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    1 หน่วยกิต 
3)  สอบเคา้โครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั   2 หน่วยกิต 
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4)  เขียนวทิยานิพนธ์  บทท่ี  1,  2,  3,   เสร็จสมบูรณ์    1 หน่วยกิต 
5)  สร้างเคร่ืองมือวจิยั       2 หน่วยกิต 
6)  เก็บรวบรวมขอ้มูล       1 หน่วยกิต 
7)  วเิคราะห์ขอ้มูล       2 หน่วยกิต 
8)  เขียนวทิยานิพนธ์เสร็จ  สมบูรณ์ทั้งฉบบั     2 หน่วยกิต 
       รวม             12 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ จนกวา่จะไดส้ญัลกัษณ์  S  ครบทั้ง  12 หน่วยกิต 

การศึกษาอสิระ 
1) คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้การศึกษาอิสระได ้  และเรียบเรียงเคา้

โครงเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณา    1 หน่วยกิต 

2)  สอบเคา้โครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั 1 หน่วยกิต 
3)  เขียนการศึกษาอิสระ บทท่ี  1,  2,  3,   เสร็จสมบูรณ์  1 หน่วยกิต 
4)  สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล  2 หน่วยกิต 
5)  วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จ  สมบูรณ์ทั้งฉบบั1 หน่วยกิต 
       รวม               6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนการศึกษาอิสระ จนกวา่จะไดส้ญัลกัษณ์  S  ครบทั้ง  6 หน่วยกิต 
7.3 การประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา 

ขอ้ 8. การสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
นกัศึกษาตอ้งท าการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   ภายใน   45 วนั  หลงัจากท่ีนกัศึกษาผ่านการ

ประเมินความกา้วหนา้โดยไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของ
หลกัสูตรนั้น ๆ  

8.1 นกัศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เม่ือ 
1)   เคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ไดรั้บอนุมติัแลว้  และ 
2)   ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มาแลว้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 60 วนั  

นับจากวนัท่ีเคา้โครงไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  และ 
3) ไดส้ัญลกัษณ์  S  ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของ

หลกัสูตรนั้น ๆ 
 8.2 ใหน้กัศึกษาเสนอวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ท่ียงัไม่เขา้ปกจ านวนเท่ากบัจ านวน

กรรมการสอบ  พร้อมยื่นใบค าร้องขอสอบตามแบบฟอร์ม  บว . 25  โดยผ่าน  (1)  อาจารยท่ี์ปรึกษา   และ  (2) 
ประธานหลกัสูตร  ยืน่ท่ีงานบณัฑิตศึกษาของคณะ  ก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  7  วนัท าการ 

8.3 งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบผลการเรียน  นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบท่ีงาน
การเงินคณะ 

8.4 ประธานหลกัสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตามแบบฟอร์ม บว.26 โดยให้เสนอช่ือ
คณะกรรมการสอบชุดเดียวกบักรรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ในกรณีที่จ  าเป็นอาจ
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เปลี่ยนแปลงกรรมการได้) และส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบก่อนวนั
ก าหนดการสอบอย่างน้อย   15  วนั 

8.5    งานบณัฑิตศึกษา น าเสนอคณบดีอนุมติัการสอบและอนุมตัิเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ
สอบ เพ่ือจดัท าค าสั่งต่อไป 

8.6   ในวนัสอบ 

ก.  วทิยำนิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์   ประกอบดว้ย

บุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) อาจารยป์ระจ า  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่  

1  คน 
2) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบ ให้เล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลง
กรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ  

ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อม
ข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้

ข.  กำรศึกษำอิสระ 
คณะกรรมการสอบตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์ประกอบดว้ย

บุคคลดงัต่อไปน้ี 
1. อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  อยา่งนอ้ย 1 คน 
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลง

กรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   
ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึน

ใหม่ จะไดต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้
8.7 ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยู่ร่วมในวนัสอบ การประเมินผล โดย

อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

8.8 การประเมินผลการสอบใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์า้งทา้ยของประกาศน้ี 
8.9 การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1) ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายง านผลการสอบผ่ านประธานคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ  ภายใน  15  วนั   นบัจากวนัสอบ 

2) คณะให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ   ท่ี
สาขาวชิาเสนอ และแจง้ผลการประเมินใหส้ านกัทะเบียนและประเมินผลด าเนินการ 
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8.10 นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผ่าน  มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ได้
ภายใน 15 วนัหลังวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน    60    วนั    หลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข   

 การสอบคร้ังท่ี 2 จะตอ้งด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์/ 
การศึกษาอิสระใหม่ 

8.11  เม่ือสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแลว้  นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/
รายงานการศึกษาอิสระให้บณัฑิตวิทยาลยัไดภ้ายใน 45 วนั   หลงัการสอบไม่ว่ากรณีใด   (ยกเวน้ตอ้งเขา้รักษา
ตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 สัปดาห์ข้ึนไป)  จะถือวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่น  และนกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบใหม่ 

ขอ้ 9. การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
9.1  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตาม ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น    (ฉบบัท่ี   72/2546)   เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระ   ขอ้ 9 

9.2 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
  9.2.1 ใหส่้งท่ีบณัฑิตศึกษาท่ีนกัศึกษาสงักดั  
  9.2.2 นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์  จ านวน  2  เล่ม   (เขา้ปก 1 เล่ม  
และท่ียงัไม่เขา้ปก   1  เล่ม  )  พร้อมแผ่นซีดีบันทึกขอ้มูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน  2  แผ่น   ซ่ึง
คณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้  

ขอ้ 10  มาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
10.1 วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 

72/2546)  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ขอ้ 10 
10.2 มาตรฐานการศึกษาอิสระ    

10.2.1 รูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท าวทิยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั 

10.2.2  ปกนอกของการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 
  10.2.3  ปกใชสี้กรมท่า  (สีน ้ าเงินเขม้) 

10.2.4  การเขา้เล่มการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุ้มสัน 
และติด ใบรองปกสีขาว 

10.2.5  สัญลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสันปกให้เป็นไปตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเวน้ปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เป็นผูล้งนาม  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        3        มีนาคม   พ.ศ. 2552 
             

                                      (ลงช่ือ) ไพศาล  สุวรรณนอ้ย 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล  สุวรรณนอ้ย) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
 

การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษา  ประกอบดว้ยการประเมิน    2   ส่วน    คือ 
1.  คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ 
2. การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า   

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
1)   คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ               70   คะแนน 
2)   การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า   30   คะแนน 

 
1) การประเมนิคุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอสิระ 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั  8  
 1.1    ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งท าการ

วจิยัเพ่ือตอบปัญหาของการวจิยันั้น ๆ 
  

 1.2   ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั   
 1.3   ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา   

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั  6  
 2.1   ความชดัเจนของวตัถปุระสงคก์ารวจิยั   
 2.2   ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั   
 2.3   ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   

3. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  6  
 3.1   การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

 3.2   การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน
วรรณกรรม 

  

 3.3   การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวิจยัสู่การ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีเหมาะสม 

  

4. วธีิการด าเนินการวจิยั  20  
 4.1   ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้   
 4.2   ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุมตวัแปร

และการวางแผนการทดสอบ 
  

 4.3   ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยั เทคนิควจิยั การเลือก
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 4.4   ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั   
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

 
 4.5 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยักบั 

วตัถุประสงค ์
4.6 ความมีเหตผุลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของ 
        ขอ้มูล 

  

5. ผลงานวจิยั  10  
 5.1   การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้   
 5.2   ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบั

วตัถุประสงค ์
  

 5.3   ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั   
 5.4   ประโยชนข์องผลท่ีไดจ้ากการวจิยั   

6. การอภิปรายผลการวจิยั  10  
 6.1   ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลการวิจยั 
  

 6.2   ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัใน
การวจิยั 

  

 6.3   ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไป
ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรท าต่อไป 

  

7. คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอสิระ  10  
 7.1   ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา   
 7.2   จรรยาบรรณและความถูกตอ้งของการอา้งอิง   
 7.3   ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน   
 7.4   ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล   
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  
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2) การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. การน าเสนอผลงาน 20  
 1.1   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ   
 1.2   ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ   
 1.3   การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม   
 1.4   การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง   
 1.5   บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ   
 1.6   ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนใน

วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
  

 1.7   ความสามารถในการสรุปผล   
2. การตอบค าถาม 10  

 2.1   ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐานสนบัสนุน   
 2.2   ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี

ปรากฏในงานวจิยั 
  

 2.3   ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ 
ของผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิานั้น ๆ 

  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
 

คะแนนรวม 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 เตม็     70    คะแนน   คะแนนท่ีได…้………..คะแนน 
ส่วนท่ี 2 เตม็     30    คะแนน   คะแนนท่ีได…้………..คะแนน 
รวม   เตม็   100    คะแนน   คะแนนท่ีได…้………..คะแนน 

 
เกณฑ์การพจิารณาผล  

     91    คะแนนข้ึนไป =       Excellent  
 81 - 90 คะแนน =       Good  
 71 - 80  คะแนน =       Pass 
     70      คะแนนลงมา   =       Fail 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที ่018/2551)  
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

.................................................................................. 

 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แผนการเรียน
แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา จึงได้
ก าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเสร็จส้ินแลว้ และ 
ตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย ์
ท่ีปรึกษา 

3. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
มีเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระยะที ่ เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1 ขั้นตอนท่ี 1.ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้การวจิยั 3 

ขั้นตอนท่ี 2.พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ(Concept paper)  
                    โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมบริหารหลกัสูตร 

3 

ขั้นตอนท่ี 3. พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้ 3 
ขั้นตอนท่ี 4. สอบผา่นเคา้โครง(บทท่ี 1,2,3) 3 

2 ด าเนินการวจิยัตามแผน  
ขั้นตอนท่ี 1. สร้างเคร่ืองมือ และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 6 
ขั้นตอนท่ี 2. เก็บรวบรวมขอ้มูล 6 
ขั้นตอนท่ี 3. วเิคราะห์ขอ้มูล 6 

3 เขียนรายงานการวจิยั 6 
 รวม 36 

 
แนวปฏิบติัใดๆท่ีไม่ปรากฏในระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2551 
 
     (ลงช่ือ) ไพศาล  สุวรรณนอ้ย 

   (ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พศาล  สุวรรณนอ้ย) 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  (ฉบับที ่  37  /2548) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
-------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในคราวประชุมสามญัคร้ังท่ี 10/2548  เม่ือวนัท่ี  16  
ธนัวาคม 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมสามญั คร้ังท่ี 12/2548 เม่ือ
วนัท่ี 23 ธันวาคม 2548  คณะพยาบาลศาสตร์จึงไดมี้มติให้ประกาศหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ดงัน้ี 
 ข้อ 1 ให้ใช้ประกาศนีใ้นปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป  กบันักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร 
 ข้อ 2 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระคร้ังแรกของนักศึกษา 
                          2.1 ฝ่ายจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษารวบรวมขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาอิสระ และจ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละคน น าเสนอต่อ
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรภายในสปัดาห์แรกของเดือนเมษายน และในสปัดาห์แรกของเดือนกนัยายนของทุกปีเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
  2.2 นกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์  และการศึกษาอิสระคร้ังแรก ให้เสนอช่ือเร่ือง
และร่างเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระต่อผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย  1 เดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษานั้น  
  2.3 ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของช่ือ
เร่ืองและเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ และมอบหมายอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ เสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบภายใน  1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพ่ือจะไดด้ าเนินการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัก่อนวนัท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดใหน้กัศึกษาลงทะเบียน  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้ผูรั้บผิดชอบ
น าเสนอปัญหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพ่ือพิจารณาหาทางแกไ้ข 
  2.4 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระจะกระท าไดเ้ม่ือนักศึกษามีคุณสมบัติ
ครบตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ทั้งน้ีหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
  2.5 ก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทุกคร้ัง ให้นักศึกษาจดัท าแบบฟอร์ม
การขอลงทะเบียนให้เรียบร้อย แลว้น าไปยื่นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเพ่ือขอความเห็นชอบ หลงัจากนั้นให้
ด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียนของมหาวิทยาลยั อน่ึง การลงทะเบียนตั้งแต่คร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป 
นกัศึกษาจะตอ้งแนบผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนดไว้
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ไปพร้อมกบัแบบฟอร์มการขอลงทะเบียน เพ่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัจะไดใ้หค้  าแนะน าในการลงทะเบียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
  2.6 จ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   2.6.1 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์คร้ังแรกไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และการลงทะเบียน
คร้ังท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
   2.6.2 การลงทะเบียนการศึกษาอิสระ ใหล้งทะเบียนตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาหรือ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
   2.6.3 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทุกคร้ังตอ้งค านึงถึงหน่วยกิต S 
ท่ีนกัศึกษาไดไ้ปแลว้ และเม่ือรวมหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนเพ่ิมเติมในคร้ังน้ีจะตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่
เกิน 12 หน่วยกิตส าหรับวทิยานิพนธ์ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตส าหรับการศึกษาอิสระ 
 ข้อ 3 การควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์
ทีป่รึกษาร่วมได้อกีตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
  3.1 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั เป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณสมบติัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนั      และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
  3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  
  3.3 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคลากรอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 68/2548  เร่ือง แนวปฏิบติัการแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ  ให้เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาหลกัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได ้ 
 ข้อ 4 การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอสิระ 
  4.1 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์  
   4.1.1 ให้นักศึกษาท่ีพร้อมจะสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  ยื่นเร่ืองขอสอบเคา้โครง
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั เสนอต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ เพื่อ
พิจารณา 
   4.1.2 ใหน้กัศึกษาส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์  จ านวนเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบ ก่อน
วนัสอบ  10  วนัท าการ ท่ีงานบริการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือจะไดด้ าเนินการส่ง
มอบใหแ้ก่คณะกรรมการสอบต่อไป 
   4.1.3  การสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์   ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังการ
น าเสนอและการตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้โดยฝ่ายจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งประกาศให้ผูส้นใจทราบก่อน
การสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั    หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาฯ ตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูล
ก าหนดวนัสอบใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   4.1.4   คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ มีจ านวนอยา่งนอ้ย 2   คน ประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี
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อาจแต่งตั้ งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 
   4.1.5    การประมวลคะแนนผลการสอบ ให้พิจารณาโดยถ่วงให้น ้ าหนกัคะแนนของ
กรรมการสอบแต่ละส่วนเท่ากนั  ซ่ึงตามขอ้ 4.1.4  โครงสร้างคณะกรรมการสอบมี 2 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 
อาจารยป์ระจ า และส่วนท่ี 2  คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมของวทิยานิพนธ์  (ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นกรรมการสอบ) 
   4.1.6 ให้คณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบ แก่ผูเ้ขา้สอบโดยทนัทีภายในวนัสอบ 
และรายงานผลเบ้ืองตน้ต่อคณบดี หรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบโดยผ่านความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ภายในวนัท าการถดัจากวนัสอบ 
   4.1.7  ใหน้กัศึกษาด าเนินการแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงภายใน 45 วนั และส่งเคา้โครงท่ีแกไ้ขแลว้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  4.2  การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
   4.2.1  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนการศึกษาอิสระคร้ังแรกแลว้ จะตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษา
อิสระตามเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน เช่น ถา้นักศึกษาลงทะเบียนคร้ังแรก 3 
หน่วยกิต ใหส่้งเคา้โครงการศึกษาอิสระภายในภาคการศึกษานั้น  ถา้นกัศึกษาลงทะเบียนคร้ังแรก 6 หน่วยกิต ให้
ส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระภายใน 2 เดือน นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 
   4.2.2  การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ นกัศึกษาตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ/หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2.1 และมีจ านวนเล่มตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
 ข้อ 5 การประเมนิผลการท าวทิยานิพนธ์  หรือการศึกษาอสิระ 
  5.1 การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งกระท าในทุกภาคการศึกษา 
ทั้งน้ีการประเมินผลตอ้งเกิดข้ึนภาคหลงัวนัเปิดภาคการศึกษา 
  5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  มีหน้าท่ีในการประเมินผล
ความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาตามขอ้ 2.5  และรายงานผลการประเมินต่อ
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรสรุปรวบรวมรายงานเสนอต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบเพื่อน าเขา้ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ 
  5.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระให้ใชส้ัญลกัษณ์  S (Satisfactory) ซ่ึง
หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาเป็นท่ีพอใจ ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บการประเมินให้ได้
สญัลกัษณ์ S ของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หาก
ผลการประเมินพบวา่ไม่มีความกา้วหนา้ จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้นๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
313 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

   ตน้ฉบับร่างวิทยานิพนธ์ท่ีพร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และตน้ฉบับผลงาน
วิทยานิพนธ์ ท่ีตอ้งตีพิมพห์รือเผยแพร่ตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ โดย
ก าหนดใหมี้จ านวนหน่วยกิต เท่ากบั 1 หน่วยกิต   
  5.4 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัด าเนินการประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตามก าหนดการส่งเกรด กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประสงค์จะขอขยายเวลาในการ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จะท าไดใ้นภาคการศึกษาปลายเท่านั้น โดยการท าบนัทึกขออนุมติั
จากคณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ ก่อนวนัส้ินสุดการส่งเกรด ทั้งน้ีจะตอ้งด าเนินการประเมินผลให้แลว้เสร็จ
ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัสุดทา้ยท่ีคณะก าหนดใหส่้งเกรด 
  5.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภายหลงัท่ี
ไดผ้า่นการประเมินผลความกา้วหนา้ภาคการศึกษาปลายไปแลว้และเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคตน้ในปี
การศึกษาต่อไป การเปล่ียนแปลงการประเมินผลการท าวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ  จะท าไดเ้ฉพาะในกรณี
ท่ีนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งส าเร็จการศึกษาในช่วงเวลานั้น หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินผลดงักล่าวจะมีผล
ท าให้นกัศึกษาท าให้นักศึกษาได้ S  ครบ 12 หน่วยกิตในการท าวิทยานิพนธ์หรือครบ 6 หน่วยกิตในการท า
รายงานงานศึกษาอิสระ และสามารถขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไดต้ามระเบียบของมหาวิทยาลยั      
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูพิ้จารณาถึงความจ าเป็นน้ีและท าค าร้องยื่นต่อรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ  เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ีการให้ค่าคะแนน S ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ี
ไดล้งทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษาปลาย  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอ่ืน ๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณบดีหรือรอง
คณบดีท่ีไดรั้บผิดชอบ 
  5.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว  ได้รับการประเมินผล
ความกา้วหนา้เป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ท าบนัทึกอธิบายถึงการประเมินผล แนบมากบัการ
ให้เกรดดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแกไ้ขซ่ึงอาจให้
นกัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บการพิจารณาให้เปล่ียนหัวขอ้เร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือเปล่ียนอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี และผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งรายงานสาเหตุและ
ผลการพิจารณาต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบเพ่ือหาขอ้ยติุ หากไดรั้บการประเมินผลสัญลกัษณ์ S = 0  
ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ให้พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา (ตามประกาศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ฉบบัท่ี 72/2548)   
  5.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ซ่ึงมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินจ านวน
หน่วยกิตจากหัวขอ้เดิม ท่ีสามารถน าไปใชก้บัหัวขอ้ใหม่ได ้ แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวขอ้เดิม 
ทั้งน้ีให้นบัจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านไดส้ัญลกัษณ์ S ซ่ึงสามารถน ามานบัเพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
พร้อมทั้งให้คณะแจง้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ  ภายใน 15 วนั และให้บนัทึกการเปล่ียนแปลงในประวติั
การศึกษา   
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  5.8 แนวทางการประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
  วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต ใหใ้ชแ้นวทางการประเมิน ดงัน้ี  
  1.  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดปัญหาการศึกษา 1  หน่วยกิต 
  2.  การก าหนดกรอบแนวคิดและวธีิการวดัตวัแปร 2  หน่วยกิต 
  3. การเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ บทท่ี 1, 2 และ 3 2  หน่วยกิต 
  4. สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ผา่น 1  หน่วยกิต 
  5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 2  หน่วยกิต 
  6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1  หน่วยกิต 
  7.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 1 หน่วยกิต 
  8.  เสนอร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัท่ียงัไม่เขา้ปก 1 หน่วยกิต 
  9. ตน้ฉบบัผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีจะส่งตีพิมพ ์หรือเผยแพร่ตามท่ี

บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
1 หน่วยกิต  

   การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ใหใ้ชแ้นวทางการประเมินดงัน้ี  
   1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดปัญหาการศึกษา 1  หน่วยกิต 
  2. การก าหนดกรอบแนวคิดและวธีิการวดัตวัแปร 1 หน่วยกิต 
  3. การเขียนเคา้โครงการศึกษาอิสระ 1 หน่วยกิต 
  4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือหรือการ

 ด าเนินโครงการ 
1 หน่วยกิต 

  5. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือการ
 วเิคราะห์ผลการด าเนินโครงการ 

1 หน่วยกิต 

  6. การเขียนการศึกษาอิสระฉบบัท่ียงัไม่เขา้ปก 1 หน่วยกิต 
 ข้อ 6 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ ให้ด าเนินการตามประกาศ บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบับที ่72/2548 
  6.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากท่ี
นกัศึกษาผ่านการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้นๆ (นับตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบเกรดท่ีได้
สญัลกัษณ์ S นั้น) 
   ในการรายงานประเมินผลความกา้วหนา้คร้ังสุดทา้ยซ่ึงนกัศึกษาผ่านและไดส้ัญลกัษณ์ S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นผู ้
เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบและวนั เวลา ท่ีจะสอบผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร  เสนอให้คณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  
   ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือวา่ การไดส้ัญลกัษณ์ S ใน
คร้ังการประเมินคร้ังสุดทา้ยเป็นโมฆะ  โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เสนอยกเลิกผล
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การประเมินผ่านความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
เก่ียวขอ้ง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อความเห็นชอบในการยกเลิกเกรด S  คร้ังล่าสุด และแจง้เร่ืองไป
ยงัส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
  6.2   ให้นักศึกษาท่ีพร้อมจะสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ยื่นเร่ืองค าร้องขอสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีงานบริการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อ
คณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
  6.3   ให้นกัศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ จ านวนเท่ากบัจ านวนของ
กรรมการสอบ ก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 20  วนัท าการ ท่ีงานบริการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ เพ่ือจะไดด้ าเนินการส่งมอบใหแ้ก่คณะกรรมการสอบต่อไป 
  6.4  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟัง
การน าเสนอและตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้โดยฝ่ายจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา ตอ้งประกาศ
ใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบไม่นอ้ยกวา่  7  วนั   หากมีการเปล่ียนแปลงวนัสอบ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาฯ ตอ้งมีการ
แกไ้ขประกาศขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 
   คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระมีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
ผูเ้ขา้ฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  รวมทั้งการจ ากดัเวลาการถาม 
และการควบคุมใหด้ าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย และใหป้ระเมินผลการสอบตามหวัขอ้ท่ีคณะฯ ก าหนด 
  6.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกมหาวทิยาลยัซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีอาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เป็น
กรรมการสอบดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งมีจ านวนคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์รวมอยา่งมากไม่เกิน 5 คน  
   อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งมีคุณวฒิุตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด และให้กรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
   ในวนัสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า
ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษา
หลกัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
   ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการสอบออกไป ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ัง
ใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้ 
  6.6  การประเมินผลการสอบ ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ และ
ใหคิ้ดคะแนน ของกรรมการสอบแต่ละส่วนเท่ากนั ตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบมี 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วน
ท่ี 1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวทิยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการสอบ) ส่วนท่ี 
2 อาจารยป์ระจ า และส่วนท่ี 3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงขององคป์ระกอบของกรรมการสอบ 
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  6.7 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรหรือผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของการศึกษาอิสระ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการสอบ 
   ในวนัสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรหรือผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของการศึกษาอิสระจึงจะ
ถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
   ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการสอบออกไป   ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่
ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้ 
   การประเมินผลการสอบ ผูป้ระเมินผลการสอบ ตอ้งเป็นกรรมการสอบทุกคน และให้คิด
คะแนนอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการสอบ) ใหน้บัคะแนนเป็น 
1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินมติกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  6.8 การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 
 Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม 
 Good หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี 
 Pass  หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น 
 Fail  หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก 
   การสอบตามนยัน้ีจะสอบไดไ้ม่เกิน  2 คร้ัง 
  6.9 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดีและผูเ้ขา้
สอบ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 
   6.9.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ตอ้งมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้ง
แกไ้ข พร้อมทั้งมีการอธิบายช้ีแจงใหผู้เ้ขา้สอบรับทราบ ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ และคณะกรรมการ
สอบใหค้วามเห็นชอบภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าวใหถื้อวา่
ไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น ใหค้ณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทา้ยต่อคณบดี 
   6.9.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการตอ้ง สรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้
ผา่นโดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายในวนัท าการถดัจากวนัสอบ ใหค้ณะแจง้ผลการสอบให้
ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั  
  6.10 หากนกัศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวสิยั ใหถื้อวา่สอบไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น 
  6.11 ผูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่นตามขอ้ 6.9.2 มีสิทธิยืน่ขอสอบคร้ัง
ท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนัหลงัวนัสอบคร้ังแรก และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบคร้ังแรก 
   ในกรณีท่ีไม่ผา่นการสอบตามนยัแห่งขอ้ 6.9.1 ให้ยื่นขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนั หลงั
วนัครบก าหนดการแกไ้ข  และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข   
   การขอสอบทั้ง 2 กรณี นกัศึกษาจะตอ้งแสดงหลกัฐานการเสียค่าธรรมเนียมหรือการ
รักษาสถานภาพนกัศึกษา หากไม่ด าเนินการตามก าหนดจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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   การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ หรือมิตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด 
  6.12   ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ท าเพียงคร้ังเดียว 
ตามมติของคณะกรรมการสอบ และตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงช่ือไปยงัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์
ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตามแนวปฏิบติัของกรรมการจริยธรรมฯ  
  6.13   การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหป้ฏิบติัตามประกาศ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548  
  6.14 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  
ฉบบัท่ี  36/2548 
  6.15  รูปแบบการพิมพ ์การส่งเล่ม และลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์ 
   6.15.1 รูปแบบการพิมพว์ทิยานิพนธ์  ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
   6.15.2 นกัศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามจ านวน ลกัษณะ และระยะเวลาท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
  6.16 รูปแบบการพิมพร์ายงานการศึกษาอิสระ  
   6.16.1 ใหอ้นุโลมใชรู้ปแบบเช่นเดียวกบัรูปแบบวทิยานิพนธ์ หรือรูปแบบตามท่ีคณะก าหนด 
   6.16.2 นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี
บนัทึกขอ้มูลบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแลว้ ต่อคณะ ภายใน 3 
วนัท าการ 
   6.16.3 ใหค้ณะส่งแผนซีดีบนัทึกขอ้มูลบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อส านกัวทิย
บริการ 
   ลิข สิท ธ์ิห รือสิทธิบัตรในวิทยา นิพนธ์ห รือรายงานการศึกษาอิสระ เ ป็นของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้นๆ สามารถ
น าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้แต่การน าเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
   กรณีท่ีการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไดรั้บทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผูกพนัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 
  6.17 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัของคณะฯ ไวใ้นประกาศน้ีหรือในกรณีท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ 
 ประกาศ  ณ   วนัท่ี    30     ธนัวาคม  2548 
 
                      (ลงช่ือ)   สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
                                                         (รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
                                                                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที ่27/2545) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าวทิยานพินธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก (2) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวชิา) 
------------------- 

 
 เพ่ือให้การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
ประกอบดว้ยขอ้ 8 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
และการจดัระบบการบริหารในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ดา้นปรีคลินิก ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2545 จึงก าหนดแนว
ปฏิบติัในการใหห้น่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ไวด้งัต่อไปน้ี 
  1.  ทบทวนวรรณกรรม   1  หน่วยกิต 
  2.  การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 1  หน่วยกิต 
  3.  การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 
  4.  การเสนอวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  4  หน่วยกิต 
       ประกอบดว้ย 
   - introduction materials and method 1  หน่วยกิต 
   - results  1  หน่วยกิต 
   - discussion references  2  หน่วยกิต 
ทั้งน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก(2) (ทุกสาขาวชิา) 
คณะแพทยศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป โดยใหย้กเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 
10/2545) ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2545 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2545 
 
    (ลงช่ือ)  สุชาติ  อารีมิตร 
    (ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาติ  อารีมิตร) 
    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่7/2556) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการเสนอขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
 เพื่อให้การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา  สอดคลอ้งกบัประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับท่ี 88/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556  จึงก าหนด
แนวทางปฏิบติัในการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัท่ี 7/2556 เร่ือง แนวปฏิบติัในการ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิก “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัท่ี 65/ 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการขอ
สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 3 การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ของแต่ละสาขาวิชาก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาและหรือประเมินเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ เพ่ือใหน้กัศึกษาเสนอขออนุมติัเคา้โครงต่อคณะ โดยเลือกวธีิการจากขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ดงัน้ี 

3.1 ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม 

ค าร้องขอสอบเคา้โครง(บศ.01)พร้อมเอกสารเคา้โครงท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ก่อนการสอบ 5 วนัท าการ 
(2) ใหป้ระธานกรรมการบริหารหลกัสูตร เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

หรือการศึกษาอิสระ อยา่งนอ้ย 2 คน ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม(ถา้มี) เป็นกรรมการสอบ 

3.2 ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการสมัมนาและกลัน่กรองในท่ีประชุมแทนการสอบ นกัศึกษาตอ้งน าเสนอเคา้ 
โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระในการประชุมสัมมนาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดอย่างนอ้ย 1 คร้ัง โดยให้มีการตอบขอ้
ซักถามและการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และหรือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนา 
   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรตอ้งออกเป็นแนวปฏิบติั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิานั้นๆ ทราบและถือปฏิบติั 
 ขอ้ 4 ใหน้กัศึกษาส่งเอกสารเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา ท่ีผ่านกระบวนการ
ตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดเรียบร้อยแลว้ จ านวน 5 ชุด ท่ีงานบณัฑิตศึกษา
ของคณะเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณบดี ตามแบบฟอร์มขออนุมติัเคา้โครง(บว.23) 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 
                 (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่10/2557) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการสอบป้องกนัดุษฎนีพินธ์ วทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ของหลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประเมินและประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่และการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ใหม้าก
ข้ึน ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 8 การท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 จึงไดอ้อกประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบป้องกนั
ดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับท่ี 10/2557  หลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาทุกคนท่ีก าลงัศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยเร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ แล้วแต่กรณี 
ประเมินผลการสอบของนกัศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 
  3.1 หวัขอ้ประเมินและคะแนนเตม็ส าหรับแต่ละหวัขอ้ 

ส่วนที ่ หัวข้อประเมนิ 
คะแนนเตม็ 

ดุษฎี
นิพนธ์ 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การศึกษา
อสิระ 

1 คุณภาพของผลงานดุษฎนีิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอสิระ 50 50 50 
 ความส าคญัของปัญหาการวจิยั(ความชดัเจนของปัญหาการวิจยัและ

เหตุผลท่ีตอ้งท าการวิจยั และความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวิจยักบั
สาขาวชิาท่ีศึกษา) 

5 5 5 

 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั และหรือค าถามการวจิยั 5 5 5 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5 5 5 

 การเช่ือมโยงวรรณกรรมสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยท่ี
เหมาะสม 

5 5 5 

 ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสม และหรือคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั 
ความถูกตอ้งเหมาะสมของเทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

10 10 10 
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ส่วนที ่ หัวข้อประเมนิ 
คะแนนเตม็ 

ดุษฎี
นิพนธ์ 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การศึกษา
อสิระ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลงานวิจัยท่ีถูกต้องเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

10 10 10 

 การอภิปรายผลการวิจยั(ความสามารถในการบูรณาการความรู้จาก
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสะทอ้นถึงขอ้ดีของงานวจิยั) 

5 5 5 

 คุณภาพการอ้างอิง คุณภาพการเขียน การใช้ภาษา การจัดล าดับ
โครงสร้างเน้ือหา 

5 5 5 

2 การสอบปากเปล่าในการน าเสนอผลงานดุษฎนีพินธ์ วทิยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอสิระ 

30 30 30 

 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ ส่ือ เน้ือหา และเวลาการน าเสนอ 10 10 10 
 ความสามารถในการสรุปผล 10 10 10 
 ความสามารถในการใหเ้หตผุล อา้งหลกัฐานสนบัสนุนการตอบค าถาม 10 10 10 
3 คุณค่าทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือ

การศึกษาอสิระ 

20 20 20 

 มีคุณค่าทางวชิา สามารถน าไปใชถ่้ายทอดความรู้หรืออา้งอิงได ้   5 
 มีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างาน การแก้ปัญหา 

การก าหนดแนวปฏิบติั หรือการก าหนดนโยบายได ้
 5 5-10 

 มีการตีพิมพ์ผลงานในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมี
ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาผลงาน 

5 5 5 

 มีการตีพิมพผ์ลงานในเอกสารการประชุมวิชาการระดบันานาชาติท่ี
มีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน หรือมีการตีพิมพห์รือตอบรับให้
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาใน
ระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

5-10 5-10 5-10 

 มีการตีพิมพห์รือตอบรับให้ตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวชิาในระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCIMAGO JOURNAL RANK: 
WWW.SCIMAGOJR.COM) 

10-15 15-20  

 มีการตีพิมพห์รือตอบรับให้ตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวิชาในระดับนานาชาติ ท่ีมีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูล 
SCOPUS,ISI 

15-20   

 คะแนนรวม 100 100 100 
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  3.2 เกณฑก์ารประเมินผลการสอบ 
     คะแนนรวม 90-100    ผลการประเมินระดบัดีมาก (Excellent) 
     คะแนนรวม 80-89     ผลการประเมินระดบัดี (Good) 
     คะแนนรวม 70-79     ผลการประเมินระดบัผา่น (Passed) 
     คะแนนรวม ต ่ากวา่ 70    ผลการประเมินระดบัไม่ผา่น (Failed) 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี  22 มกราคม 2557 
 
 
                 (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่63/2548) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการจดัท าและการส่งเอกสารการศึกษาอสิระและวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
.................................... 

 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อย ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 11.1 คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 17/2548 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 จึง จึงก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัท า
และการส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 เน้ือหาท่ีใชใ้นการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดงัน้ี 
  1.1 ช่ือหวัขอ้เคา้โครงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  1.2 หลกัการและเหตุผล 
  1.3 วตัถุประสงค ์
  1.4 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.5 วธีิการด าเนินการวจิยั 
   - ประชากร 
   - กลุ่มตวัอยา่ง 
   - เคร่ืองมือ 
   - การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   - การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.6 ขอบเขตและขอ้จ ากดัของการวจิยั 
  1.7 สถานท่ีท าการวจิยั 
  1.8 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
  1.9 แผนการด าเนินการเก่ียวกบักิจกรรมและระยะเวลาท าการวจิยั 
  1.10 งบประมาณ 
 ขอ้ 2 เอกสารท่ีใชเ้สนอขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  2.1 กรณีสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์เอกสารท่ีใชเ้สนอขอสอบป้องกนัใหส่้งเอกสารวทิยานิพนธ์
และเอกสารบทความทางวชิาการ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา จ านวนเอกสารตามจ านวน
กรรมการสอบ 

2.2 กรณีสอบป้องกนัการศึกษาอิสระเอกสารท่ีใชเ้สนอสอบใหส่้งเอกสารบทความทาง

วชิาการและสอบป้องกนับทความทางวชิาการจ านวนเอกสารตามจ านวนกรรมการสอบ 

ขอ้ 3 การส่งวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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 3.1 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก ทุกหลกัสูตรใหน้กัศึกษาปฏิบติัตาม ประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี  72/2548) ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2548 
เป็นตน้ไป 
  ก. กรณีท่ีวทิยานิพนธ์ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพใ์หน้กัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ในรูป
บทความวชิาการ จ านวน 1 ชุด และ CD จ านวน 1 แผน่ ใหค้ณะประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
  - วทิยานิพนธ์ในรูปบทความวชิาการช่ือไฟล ์Journal.doc 
  - บทคดัยอ่ภาษาไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์Abstract_T.doc 
  - บทคดัยอ่ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์Abstract_E.doc 
  ข. หรือกรณีท่ีวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพห์รือส่วน
หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ารสาร หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceeding) ใหส่้งเอกสารหลกัฐานการน าเสนอหรือหลกัฐานการตีพิมพ์
และใหส่้งเอกสารในหวัขอ้ ก. 
 3.2 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ข 
  3.2.1 กรณีสอบผา่นโดยไม่มีเง่ือนไข 
   1) แบบส่งการศึกษาอิสระ(มส.16) 
   2) ใบแจง้ความจ านงส าเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหน้ีสิน(บว.20) 
   3) ใบรับรองการแกไ้ข(บว.28) 
   4) แบบฟอร์มแจง้ความจ านงและแหล่งการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ(มส.37) 
   5) การรับทราบ เร่ืองลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(บว.38) 
   6) ใบรับรองวทิยานิพนธ์ หรือใบรับรองการศึกษาอิสระลงนามเฉพาะ 
   อาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 1 แผน่ (ตามรูปแบบท่ีคณะก าหนด) 
   7) การศึกษาอิสระในรูปบทความวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าเผยแพร่ 
   ในวารสาร จ านวน 1 ชุด 
   8) บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความจ านวน 2 ชุด 
   9) CD จ านวน 2 แผน่ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
    9.1) การศึกษาอิสระในรูปบทความวชิาการช่ือไฟล ์Journal.doc 

   9.2) บทคดัยอ่ภาษาไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์
Abstract_T.doc 

    9.3) บทคดัยอ่ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์
Abstract_E.doc 

  3.2.2 กรณีท่ีสอบผา่นโดยไม่มีเง่ือนไข ส่งเอกสารทุกอยา่งเหมือนสอบผา่นโดยมี
เง่ือนไขยกเวน้ ขอ้3) ใบรับรองการแกไ้ข(บว.28) ไม่ตอ้งส่ง 
  3.2.3 นกัศึกษาไม่ตอ้งขอหมายเลข ISBN เพื่อพิมพล์งบทความ 
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  3.2.4 หลงัจากสอบเสร็จใหส่้งบทความทางวชิาการท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงแลว้
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกาของคณะฯ ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีสอบป้องกนัการศึกษาอิสระเพ่ือใชใ้น
การพิจารณาเสนออนุมติัใหเ้ป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาไม่ส่งเอกสารและส่ือตามขอ้ 3.2 ทาง
คณะฯ จะไม่สามารถขออนุมติัส าเร็จการศึกษาไดเ้น่ืองจากคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
  3.2.5 ใหถื้อเป็นแนวปฏิบติัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแผน ข ทุกหลกัสูตร
ทุกสาขาวชิาของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.  2548 

 

     (ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 

           ( รองศาสตราจารยพี์รสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์) 

          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่57/2548) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมนิวทิยานิพนธ์  

ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

.................................... 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา คณะจึงได ้ก าหนด
แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์และเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. การลงทะเบียน 

1.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
 1.1.1 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 1(2) ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปี 

การศึกษา 2548หรือ แบบ1.1 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2548 เป็นตน้ไปใหอ้ยูใ่น ดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 1.1.2 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 2(2) ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปี 
การศึกษา 2548  หรือ แบบ1.2 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2548 เป็นตน้ไปตอ้งเรียนรายวชิา
บงัคบัของหลกัสูตรครบถว้นและไม่ติด I  ในรายวชิาใดๆ และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

1.2  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดต้่อเม่ือไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ 
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้เท่านั้น จ านวนหน่วยกิตท่ีสามารถลงทะเบียนไดใ้หเ้ป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 2. การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 นกัศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารกรอบแนวคิด(Concept paper ) ของเร่ืองท่ีจะท าเป็น
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก เสนอต่อประธานหลกัสูตร ตามวนัเวลาท่ีก าหนด เอกสารกรอบแนวคิด 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 
   2.1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
   2.1.2 ค าถามหลกัในการวจิยั 
   2.1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   2.1.4 ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดในการวจิยั 
   2.1.5 องคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมท่ีจะเกิดจากการวจิยั 
   2.1.6 เอกสารอา้งอิง 
  2.2 นกัศึกษาตอ้งน าเสนอกรอบแนวคิดวทิยานิพนธ์แบบปากเปล่า(Oral  Presentation ) ในการ
สมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร ตามวนัเวลาท่ีก าหนด และตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมสมัมนา 
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  2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะพจิารณากรอบแนวคิดวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา และจดั
ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั(Major advisor) ส าหรับนกัศึกษาแต่ละคน โดยค านึงถึงความสอดคลอ้ง
ของหวัขอ้วจิยักบัความเช่ียวชาญและหรือความสนใจของอาจารยแ์ละภาระงานของอาจารยใ์นขณะนั้นโดยให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  2.4  นกัศึกษาท่ีไม่ไดด้ าเนินการเสนอกรอบแนวคิดวทิยานิพนธ์ตามขอ้ 2.1 และ 2.2 จะยงั
ไม่ไดรั้บการพิจารณาใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  2.5 นกัศึกษาหน่ึงคน ตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
 3. การเสนอเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์(Thesis proposal) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 นกัศึกษาท่ีมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และไดล้งทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์แลว้ ตอ้ง
ด าเนินการพฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามกรอบแนวคิดท่ีไดน้ าเสนอ หรืออาจมีการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงก็ได ้ 
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  3.2 นกัศึกษาแต่ละคน จะตอ้งน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์แบบปากเปล่า ในการสมัมนา
วทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร พร้อมเอกสารท่ีมีรายละเอียดตามหวัขอ้  3.2.1-3.2.3 ตามวนัเวลาท่ีก าหนด และตอบขอ้
ซกัถาม พร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมการสมัมนา เคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีเสนอในการสมัมนาประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
   3.2.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ค าถามการวจิยั วตัถุประสงค ์ขอบเขตการวจิยั 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
   3.2.2 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดการวจิยั 
   3.2.3 ระเบียบวธีิวจิยั 
  3.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะประเมินการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
ตามแนวทาง ดงัน้ี 
   3.3.1 หากเคา้โครงวทิยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและชดัเจนตามหลกัวชิาการ(ประเด็น
ปัญหาการวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั และวธีิวจิยัท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามหลกัวธีิการวจิยัและหลกัวชิาการ  มีประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการและหรือการน าไปใช)้  ถือวา่นกัศึกษา
ผา่นการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ดว้ยปากเปล่า ใหด้ าเนินการพฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ตาม
องคป์ระกอบของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
   3.3.2 หากเคา้โครงวทิยานิพนธ์ยงัขาดความถูกตอ้งและชดัเจนตามหลกัวชิาการ
(ประเด็นปัญหาการวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั และวธีิวจิยัท่ีน าเสนอยงัมีขอ้บกพร่อง หรือไม่ชดัเจน) ถือวา่ 
นกัศึกษายงัไม่ผา่นการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ดว้ยปากเปล่า จะตอ้งเสนอใหม่ในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรคร้ังต่อไป จนกวา่จะผา่น จึงจะด าเนินการตามขอ้ 3.3.1 ได ้
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  3.4 เม่ือนกัศึกษาจดัท าเคา้โครงวทิยานิพนธ์และไดผ้า่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา
เรียบร้อยแลว้ หลกัสูตรจะส่งเอกสารเคา้โครงวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาใหผู้ท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก
พิจารณาตรวจอ่านและใหข้อ้เสนอแนะ 
  3.5 นกัศึกษาปรับปรุงแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก
เสนอภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อคณะ
และบณัฑิตวทิยาลยั 
  3.6 นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติั(Qualifying Examination) ผา่นแลว้เท่านั้นจึงจะสามารถ
ด าเนินการเพ่ือขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อคณะและบณัฑิตวทิยาลยัได ้
 4. การรายงานความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์(Thesis progress 
report) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  4.1 นกัศึกษาจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยตอ้งส่งรายงานในสปัดาห์สุดทา้ยของแต่ละภาคการศึกษา 
หรือวนัเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  4.2 เม่ือนกัศึกษาด าเนินการวจิยัและไดรั้บการประเมินความกา้วหนา้ในการวจิยัใหไ้ด ้S 
จ านวน ถึง 27 หน่วยกิตแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยัแบบปากเปล่า โดยให้
สรุปผลของการวจิยัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร ตามวนัเวลาท่ีก าหนด และ
ตอบขอ้ซกัถาม พร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมการสมัมนา และผูส้นใจทัว่ไป 
 5. การสอบวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวทิยาลยัและบณัฑิตวทิยาลยั 
 6. การเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ ตามเงือ่นไขของการส าเร็จการศึกษา 
  6.1 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2548 ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   6.1.1 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 1(2) จะตอ้งด าเนินการใหผ้ลงานวทิยานิพนธ์
หรือบางส่วนของผลงานวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการหรือน าเสนอใน
การประชุมวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   6.1.2 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 2(2) จะตอ้งด าเนินการใหใ้หผ้ลงาน
วทิยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงานวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการหรือ
น าเสนอในการประชุมวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
  6.2 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไปใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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6.2.1 นกัศึกษาท่ีเรียน แผนการเรียนแบบ 1.1 จะตอ้งด าเนินการใหผ้ลงาน 
วทิยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงานวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการหรือ
น าเสนอในการประชุมวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง(Peer review) ก่อนการตีพิมพร์ะดบั
นานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   6.2.2 นกัศึกษาท่ีเรียน แผนการเรียนแบบ 1.2  ผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานใหย้อมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพ์
วชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง(Peer review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่ง
นอ้ย 1 เร่ือง 
 7. การประเมนิผลวทิยานพินธ์ 
  การประเมินผลรายวชิาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  7.1 การประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานความกา้วหนา้ท่ีนกัศึกษาเสนอ
และจากผลงานท่ีประเมินไดต้ามความเป็นจริงและมีหลกัฐานเชิงประจกัษโ์ดยประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S  ตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีผลงานผา่นการประเมิน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนดในขอ้ 8 ของประกาศน้ี 
  7.2 นกัศึกษาท่ียงัสอบวดัคุณสมบติั(Qualifying Examination) ไม่ผา่นจะไม่สามารถประเมิน
ใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S เกิน 9 หน่วยกิต 
  7.3 การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยั
และบณัฑิตวทิยาลยั 
 

  เกณฑ์การประเมนิวทิยานิพนธ์  เกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ มีดงัน้ี 

กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติทีไ่ด้ 

แบบ 1(2) แบบ 2(2) 
1.นกัศึกษาคน้ควา้เอกสารจนสามารถเขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิด หรือ Concept 
paper ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอในการสมัมนากรอบแนวคิด
วทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร และการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายในคณะและ
กรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นควรใหเ้สนอเป็นวทิยานิพนธ์ได ้

3 3 

2.การพฒันากรอบแนวคิดจนเป็นเคา้โครงวทิยานิพนธ์และสามารถจดัท าร่างของเคา้
โครงวทิยานิพนธ์(ตามหวัขอ้ในขอ้ 3.2.1-3.2.3 ) โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาควบคุมตรวจ
และใหค้วามเห็นชอบ เพื่อน าเสนอในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสู๖รและผา่นการ
ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3 3 

3.การแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผา่นการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุ/หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

3 3 
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กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติทีไ่ด้ 

แบบ 1(2) แบบ 2(2) 
4.นกัศึกษาสามารถแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุ/หรือผูเ้ช่ียวชาญเสนอ
และสามารถเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยัได ้

3 3 

5.นกัศึกษาสามารถวางแผนการวจิยั ออกแบบการวจิยั เลือกกลุ่มตวัอยา่ง สร้างเคร่ืองมือ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และทดสอบเคร่ืองมือแลว้เสร็จ พร้อมจะด าเนินการเก็บขอ้มูล 

6 6 

6.นกัศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 3 3 
7. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ 3 3 
8.นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาต่อ อาจารยท่ี์ปรึกษา 3 3 
9. น าเสนอผลการศึกษาในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร นกัศึกษาแกไ้ข
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากการน าเสนอ ในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร 
และสามารถเขียนรายงานผลการศึกษา สรุป อภิปรายผลและจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัร่าง 
ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข 

6 2 

10.สามารถน าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมทางวชิาการหรือตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็น
ท่ียอมรับในวงวชิาชีพ 

3 2 

11. แกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและจดัท ารายงานผล
การศึกษาคน้ควา้เป็นวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ 

6 3 

12. ผลวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพ/์ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบั
นานาชาติ 

6 - 

13.ท าเร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ 1 1 
14.สอบวทิยานิพนธ์   
15.แกไ้ขวทิยานิพนธ์และจดัท าฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่ง   
 

แนวปฏิบติัใดๆท่ีไม่ปรากฏในระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี   /2544 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ หรือเป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี     ตุลาคม พ.ศ.  2548 

 

     (ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 

           ( รองศาสตราจารยพี์รสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์) 

          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่8/2545) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ 

-------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นักศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 7/2545 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2545 จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตาม
เง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด ๆ และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์คร้ังแรก ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
 3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 

3.1 เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั    1  หน่วยกิต 

3.2 ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมตั้งสมมติฐาน 
การวจิยัหรือค าถามในการวจิยั (ถา้มี)    2  หน่วยกิต 

3.3 เรียบเรียงวธีิด าเนินการวจิยั สอบและเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 1  หน่วยกิต 
3.4 พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล และ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล     2  หน่วยกิต 
3.5 วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั 4  หน่วยกิต 
3.6 เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะพร้อมเสนอร่าง 

     วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ี 
       บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด     2  หน่วยกิต 
       รวม    12  หน่วยกติ 
  หากนักศึกษาท างานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

4. นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์แลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั  ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา 

5. การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 
                 (ลงช่ือ) ศรีปัญญา   ใจใหญ่ 
          (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา ใจใหญ่) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่8/2556) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา  และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 
มกราคม 2556  และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังท่ี 4/2556  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัท่ี 8/2556  เร่ือง  แนวปฏิบติัในการ             
ท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ” 
ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดัแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้ 2.  ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษา ตน้                
ปีการศึกษา 2556 
 ขอ้ 3.  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือผา่นการอนุมติัจากหลกัสูตร 
 ขอ้ 4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ขอ้ 5.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 
  5.1  เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั    3  หน่วยกิต 
         5.2    ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ก าหนดกรอบแนวคิด 

การวจิยัพร้อมตั้งสมมติฐานการวจิยัหรือค าถามในการวจิยั (ถา้มี) 6  หน่วยกิต 
5.3    เรียบเรียงวธีิด าเนินการวจิยั  สอบและเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 6  หน่วยกิต 

          5.4    พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล และ 
รวบรวมขอ้มูล      6  หน่วยกิต 

          5.5    วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั 6  หน่วยกิต 
          5.6    มีบทความทางวชิาการพร้อมตีพิมพ ์หรือหนงัสือรับรองการตีพิมพ ์ 
        หรือบทความท่ีไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ  3  หน่วยกิต 
          5.7   เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะพร้อมเสนอร่าง 
     วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ี 
       บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด     6  หน่วยกิต 
       รวม    36  หน่วยกติ 
  หากนักศึกษาท างานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

ขอ้ 6.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
     ประกาศ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2556 
                (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่10/2545) 
เร่ือง แนวปฏิบัตใินการท าการศึกษาอสิระ ส าหรับรายวิชาการศึกษาอิสระทีม่จี านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

-------------------- 
 เพื่อให้การท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ส าหรับรายวิชาการศึกษาอิสระท่ีมีจ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นักศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังท่ี 7/2545 เม่ือ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2545 จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระได ้ต่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด ๆ  และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
 2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าการศึกษาอิสระคร้ังแรก ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าการศึกษาอิสระ มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยัและนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั 1 หน่วยกิต 
  3.2  ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมตั้งสมมติฐาน 
       การวจิยัหรือค าถามในการวจิยั (ถา้มี)     1 หน่วยกิต 
  3.3   เรียบเรียงวธีิด าเนินการวจิยั สอบและเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ  1 หน่วยกิต 
  3.4  พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 หน่วยกิต 
  3.5  วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั  1 หน่วยกิต 
  3.6   เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ พร้อมเสนอร่างรายงานการศึกษาอิสระ 
     ฉบบัสมบูรณ์ โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  1 หน่วยกิต 
         รวม   6 หน่วยกติ 
    หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระให้
ความเห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 
 4.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในภาคการศึกษานั้น 
 5.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 
                  (ลงช่ือ) ศรีปัญญา  ใจใหญ่ 
          (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา ใจใหญ่) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ฉบับที ่11/2545) 

เร่ือง แนวปฏิบัตใินการท าการศึกษาอสิระ ส าหรับรายวชิาการศึกษาอสิระทีม่จี านวนหน่วยกติ 4 หน่วยกติ 
-------------------- 

 เพื่อให้การท าการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   หลกัสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับรายวิชาการศึกษาอิสระท่ีมีจ านวนหน่วยกิต  4 หน่วยกิต เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังท่ี 7/2545 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม  2545 จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระได ้ต่อเม่ือไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาบงัคบัครบทุกวชิาแลว้
โดยไม่ติดสญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด ๆ  และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าการศึกษาอิสระคร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต 
 3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าการศึกษาอิสระ มีเกณฑ ์ดงัน้ี 
  3.1 พฒันาผลงานได ้50% แรกของงานท่ีตอ้งกระท าทั้งหมด 2  หน่วยกิต  ไดแ้ก่ 
   -  เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั 
   -  ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมตั้งสมมติฐานการวจิยั หรือค าถามในการวจิยั  
    (ถา้มี) 
   -  เรียบเรียงวิธีด าเนินการวจิยั และเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
  3.2 พฒันาผลงานท่ีเหลืออีก 50% ไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 2 หน่วยกิต  ไดแ้ก่ 
   -  พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   -  วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั 
   -  เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ พร้อมเสนอร่างรายงานการศึกษาอิสระฉบบั 
    สมบูรณ์ โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั   ก าหนด 
        รวม    4  หน่วยกติ 
 หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดและคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระใหค้วามเห็นชอบ
แลว้ จะไดรั้บการประเมินได ้S ตามจ านวนหน่วยกิต ท่ีระบุ 
 4.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระแลว้ตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในภาคการศึกษานั้น 
 5.  การด าเนินการอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ท่ีเขา้
ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2544 เป็นตน้ไป 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 

                                   (ลงช่ือ) ศรีปัญญา  ใจใหญ่ 
         (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา  ใจใหญ่) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบบัที ่34/2547) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
-------------------- 

 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
สารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
บงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวิทยานิพนธ์ได ้เม่ือมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเสร็จส้ินแลว้ และมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
1.1 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 1(2) ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญา

เอกของภาควชิา 
1.2 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 2(2) ตอ้งไม่ติด I ในรายวชิาใด ๆ และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก   ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์

ปรึกษา 
3. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 

3.1 การประเมินวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 1(2)  48 หน่วยกิต 
 

คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
1 1. นกัศึกษาคน้ควา้เอกสารจนสามารถเขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิดหรือ 

Concept paper ได ้และไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
กรรมการบริหารหลกัสูตรใหเ้สนอเป็นวทิยานิพนธ์ได ้

2. การพฒันากรอบแนวคิดตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนดจนเป็นเคา้โครง
วทิยานิพนธ์และสามารถจดัท าร่างของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) โดยให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข 

3. การแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสอบผา่นเคา้โครงโดยการน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
(เขียนเป็นบทท่ี 1,2,3) 

3 
 
 
3 
 
 
3 

2 4. นกัศึกษาสามารถแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญเสนอ เสนอขออนุมติัเคา้โครงต่อบณัฑิตวทิยาลยัได ้

5. นกัศึกษาสามารถวางแผนการวจิยั ออกแบบการวจิยั เลือกกลุ่มตวัอยา่ง   สร้าง
เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือแลว้เสร็จ 

3 

3 6. นกัศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
7. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

3 
3 
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คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
8. และสามารถน าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมทางวชิาการหรือตีพิมพใ์น

วารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพได ้
3 
 

4 9. นกัศึกษาสามารน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวชิาการอ่ืน ๆ ได ้ในลกัษณะของการรายงานความกา้วหนา้ 

10. นกัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงตาม ขอ้เสนอจาก การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้และ
สามารถเขียนรายงาน รายงานผลการศึกษาคน้ควา้ สรุป และอภิปรายผลการศึกษา
ฉบบัร่าง ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ข 

3 
 
 
6 

5 11. ผลวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์ยอมรับใหตี้พมิพใ์นวารสารท่ี
เป็นท่ียอมรับในวชิาชีพระดบันานาชาติ 

12. แกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและจดัท ารายงานผล
การศึกษาคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

13. ท าเร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ 
14. สอบวทิยานิพนธ์ 
15. แกไ้ขวทิยานิพนธ์และจดัท าฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่ง 

6 
 
6 

 
3.2 การประเมินวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 2(2)  36 หน่วยกิต 

คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
1 1. นกัศึกษาคน้ควา้เอกสารจนสามารถเขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิด หรือ 

Concept paper ได ้และไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
กรรมการบริหารหลกัสูตรใหเ้สนอเป็นวทิยานิพนธ์ได ้

2. การพฒันากรอบแนวคิดตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนดจนเป็นเคา้โครง
วทิยานิพนธ์และสามารถจดัท าร่างของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) โดยให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข 

3. การแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสอบผา่นเคา้โครงโดยการน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
(เขียนเป็นบทท่ี 1,2,3) 

3 
 
 
3 
 
 
3 

2 4. นกัศึกษาสามารถแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญเสนอ เสนอขออนุมติัเคา้โครงต่อบณัฑิตวทิยาลยัได ้

5.    นกัศึกษาสามารถวางแผนการวจิยั ออกแบบการวจิยั เลือกกลุ่มตวัอยา่ง สร้าง
เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือแลว้เสร็จ 

3 
 
 
6 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
337 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
3 6.     นกัศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 

7. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้และสามารถ
น าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมวชิาการหรือตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในวงวชิาชีพได ้

8. นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวชิาการอ่ืน ๆ ไดใ้นลกัษณะการรายงานความกา้วหนา้ 

3 
3 
 
 
3 

 
4 9. นกัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงตาม ขอ้เสนอจาก รายงานความกา้วหนา้ และสามารถ

เขียนร่างรายงาน ผลการศึกษาคน้ควา้ สรุป และอภิปรายผล การศึกษาฉบบัร่างส่ง
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ข 

10. ผลวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์หรือยอมรับใหตี้พิมพใ์น
วารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในวชิาชีพ 

11. แกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและจดัท ารายงานผล
การศึกษาคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

12. ท าเร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ 
13. สอบวทิยานิพนธ์ 
14. แกไ้ขวทิยานิพนธ์และจดัท าฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่ง 

2 
 
 
4 
 
3 

 
 แนวปฏิบติัใด ๆ ท่ีไม่ปรากฏในระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฉบบัท่ี 58/2544 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29 กนัยายน พ.ศ. 2547 
   
                      (ลงช่ือ)    ศรีปัญญา ใจใหญ่ 
                                                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา ใจใหญ่) 
                                                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

338 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่37/2547) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์  ของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2547 
จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ไดต้่อเม่ือนกัศึกษาสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั และ
ตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาท่ีคณะฯ จดัข้ึน อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และ Concept paper  ไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการ
สอบวดัคุณสมบติัและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหป้รับปรุงเป็นเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามท่ีแผนการศึกษาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
3. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 

3.1 ส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อใหค้ณะฯ 
น าส่งผูเ้ช่ียวชาญ     9   หน่วยกิต 

3.2 ยืน่ค  าร้องขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดป้รับปรุงร่วมกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้   9   หน่วยกิต 

3.3 เก็บขอ้มูล – วเิคราะห์ผล – พฒันาตวัแบบของปัญหา 9   หน่วยกิต 
3.4 วจิยัและพฒันาแนวทางแกไ้ข   9   หน่วยกิต 
3.5 ยืน่ค  าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์และส่งร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 12  หน่วยกิต 

รวม  48  หน่วยกิต 
 

 เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ใหค้วามเห็นชอบแลว้  จะไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

4. นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์แลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในเวลา 2 ปีการศึกษา 

5. เม่ือนกัศึกษาไดผ้า่นการประเมินผลความกา้วหนา้ของรายวชิาดุษฎีนิพนธ์   และไดส้ญัลกัษณ์  S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรแลว้  จะตอ้งด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ินภายใน 45 วนั 

6. ในระหวา่งศึกษานกัศึกษาตอ้งมีผลงานวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์น าเสนอในการประชุม
ระดบัชาติหรือนานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง และผลงานวจิยัท่ีเป็นดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่ง
นอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาระดบันานาชาติ และ ตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาท่ีคณะฯ จดัข้ึน รวมอยา่งนอ้ย 10 คร้ัง 
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7. การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2547 
 
 
            (ลงช่ือ)  พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 
    (รองศาสตราจารย ์พีรสิทธ์ิ ค  านวณศิลป์) 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่73/2552) 
เร่ือง การจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหวของมนุษย์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 

และรายวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ้ 6.2 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุม คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 จึง
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั และสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการ
จดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย ์ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 
 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นตน้
ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 4/2548) ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
      (ลงช่ือ)    เกรียงไกร กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร กิจเจริญ) 
                  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่73/2552) 
ลงวนัที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 หลกัการ รายละเอียดและแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั และสาขาวิชาพยาธิ
วทิยาคลินิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
I .   สาขาวชิากายภาพบ าบัด และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก แบบ ก1 
1. การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
 1.1 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 นกัศึกษาลง 

ทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของช้ันปีที ่1 
 1.2 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรก นกัศึกษาจะตอ้งขอเสนอแต่งตั้ง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตามแบบ บว.21-22 ต่อ
คณะฯ 

1.3 นกัศึกษาจะตอ้งสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการท่ี 
ปรึกษาวางแผนการศึกษา พร้อมทั้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษและสอบเคา้
โครงใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปีการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดย
นกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ก่อนสอบ
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

1.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.1) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
1.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
1.4.3 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ท่าน (อาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้สนอ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) 
1.4.4 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ จ านวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรือท่ีปรึกษาร่วม) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1.5 หากนกัศึกษาไม่สามารถสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดต้ามท่ีคณะฯ ก าหนดนกัศึกษาจะตอ้งขอ 
เล่ือนการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดค้ร้ังละไม่เกิน 4 สปัดาห์ แต่ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษา
ที ่3 โดยท าการบนัทึกเสนอต่อประธานหลกัสูตรฯ (ตามแบบฟอร์ม บศ.2) 
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1.6 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันท าการหลังวันสอบ 
(ตามแบบฟอร์ม บศ.3) 

1.7 ภายหลังจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้คณะฯ พร้อม (แบบ บว.23) จ านวน 2 
ชุด ภายใน 45 วนั หลงัสอบ ทีง่านบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

 

2. การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.1 นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที ่

มกีารลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ 
 วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั   ประธานคณะกรรมการ 
 2.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)   กรรมการ 
 2.2.3 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ กรรมการ 
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
 2.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ 
 โดย 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั 2.2.3 และ 2.2.4 ทั้งนีค้ณะกรรมการฯ  

จะต้องมไีม่น้อยกว่า 3 คน  
2.3 ก่อนการเสนอรายงานความกา้วหนา้ นกัศึกษาจะตอ้งแจง้ ก าหนดวนั เวลาท่ีจะเสนอ 
 ความกา้วหนา้ท่ีงานบณัฑิตศึกษา ก่อนการน าเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  
2.4 การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และลายลกัษณ์อกัษรเป็น 
 ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ตามแบบฟอร์ม บศ.5) 
2.5 ภายหลงัการประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งผลการ 
 ประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3  
 วนัท าการ 
2.6 เกณฑก์ารประเมินค่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 
  คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ 
 นกัศึกษา เพ่ือใหค้่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯ ไดแ้นะน า 
 แผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
  แผน ก1 จ านวน 36 หน่วยกติ แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต 
 เกณฑก์ารก าหนดค่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์เม่ือไดรั้บการประเมินเป็น S ใหเ้ป็นไปตามปริมาณ 
 งานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไป โดยมีแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 
 2.6.1 การน าเสนอเคา้โครง ถือเป็น   20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
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 2.6.2 การท าการทดลอง  ถือเป็น   30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.3 การวเิคราะห์ผล  ถือเป็น   20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.4 การเขียนวทิยานิพนธ์ ถือเป็น   30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
และให้ก าหนดค่า S ตามสัดส่วนปริมาณงานดงักล่าว เมื่อนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดแล้ว จะต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน และในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการให้สัญลักษณ์ S ในการประเมินคร้ังนั้นเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

3. การสอบวทิยานิพนธ์ 
 3.1 ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พจิารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ  

3.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 
3.2.1 การน าเสนอ 
3.2.2 การซกัถาม 

3.3 นกัศึกษายืน่ใบค าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.25) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
 3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.26) ผา่นประธาน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 

3.5 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
3.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
3.5.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษา

ร่วม ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เป็นผูเ้สนอ และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั 3.5.1, 3.5.2 และ 3.5.4) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

 3.6 ภายหลงัการสอบวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งผลการประเมิน (บว.27) 
พร้อมกบัแบบประเมินเกณฑก์ารให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษา
คณะฯ ภายใน 3 วนัท าการ เพื่อเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
ส่งผลการสอบไปยงับณัฑิตวิทยาลยัและส านกัทะเบียนและประมวลผล ภายใน 15 วันท าการ
หลงัวนัสอบ 
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 3.7 การพิ จ า รณาผลการสอบและการร ายง านผลการสอบให้ เ ป็ นไปตามร ะ เ บี ยบ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดท่ี 8 ขอ้ 48, 49 และขอ้ 50 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

 3.8 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย ์เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 46/2552 
ลงวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2552 ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละสาขาวชิากายภาพบ าบดั 

3.9 เกณฑก์ารประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ีคือ 
  1.   ศกัยภาพการท างานวจิยั    30% 
  2.   การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์  70% 
     รวม   100%  
 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
  1.   ศักยภาพการท างานวจิยั      30% 
 1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.4 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
 

  2.   การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์    70% 
  2.1 คุณภาพวทิยานิพนธ์     20% 
   -   คุณภาพของบทคดัยอ่ 
   -   ความส าคญัของปัญหา 
   -   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   -   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   -   วธีิด าเนินการวจิยั 
   -   ผลการวจิยั 
   -   การวเิคราะห์วจิารณ์ 
   -   การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
   -   การอา้งอิง 
   -   การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 
 2.2 การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์    30% 
   -   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
   -   ความเหมาะสมของส่ือ 
   -   ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
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   -   บุคลิกภาพการแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
   -   ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
   -   ตอบตรงค าถาม 
   -   ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและ 
    อา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

-   ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์
 ความรู้ในสาขา 
 

2.3 การเผยแพร่      20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยูใ่นฐาน SCOPUS  20% 
 -   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร    20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล TCI ท่ีมี  10% 
   Impact factor 
 -   การน าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร   5% 

 

หมายเหตุ 
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่สามารถมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 20% ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่

มากกวา่ 1 ประเภท แต่เน้ือหาเดียวกนัให้นบัคะแนนประเภทท่ีมีคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 
ประเภท และเน้ือหาต่างกนัใหค้่าคะแนนมารวมกนั ทั้งน้ีคะแนนรวมจะตอ้งไม่เกิน 20% 

2. ศกัยภาพการท างานวจิยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ (ตามแบบฟอร์ม บศ.7) 
3. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  

(ตามแบบฟอร์ม บศ.8) 
4. หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมินการสอบวทิยานิพนธ์ ตามท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยั  

Excellent 80-100%   Good 70-79%   Pass 60-69%   Fail < 60% 
 

II.    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 
แผน ก แบบ ก2 
1. การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
 1.1 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 นกัศึกษาสามารถลง 

ทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2 ของช้ันปีที ่1 เป็นต้นไป 
 1.2 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรก นกัศึกษาจะตอ้งขอเสนอแต่งตั้ง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตามแบบ บว.21-22 ต่อ
คณะฯ 
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1.3 นักศึกษาจะต้องสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วางแผนการศึกษา พร้อมทั้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษและสอบเคา้โครงให้
เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 โดยนักศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ให้
คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

1.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.1) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
1.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
1.4.3 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ท่าน (อาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้สนอ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) 
1.4.4 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ จ านวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรือท่ีปรึกษาร่วม) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1.5 หากนกัศึกษาไม่สามารถสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดต้ามท่ีคณะฯ ก าหนดนกัศึกษาจะตอ้งขอ 
เล่ือนการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดค้ร้ังละไม่เกิน 4 สปัดาห์ แต่ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษา
ที่ 2 ของช้ันปีที่ 2 โดยท าบันทึกเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.2) 

1.6 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันหลังวันสอบ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.3) 

1.7 ภายหลังจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้คณะฯ พร้อม (แบบ บว.23) จ านวน 2 
ชุด ภายใน 45 วนั หลงัสอบ ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

 

2. การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.1 นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที ่

มกีารลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ 
 วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั   ประธานคณะกรรมการ 
 2.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)   กรรมการ 
 2.2.3 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ กรรมการ 
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
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 2.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ 
 โดย 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั 2.2.3 และ 2.2.4 ทั้งนีค้ณะกรรมการฯ  

จะต้องมไีม่น้อยกว่า 3 คน  
2.3 ก่อนการเสนอรายงานความกา้วหนา้ นกัศึกษาจะตอ้งแจง้ ก าหนดวนั เวลาท่ีจะเสนอ 
 ความกา้วหนา้ท่ีงานบณัฑิตศึกษา ก่อนการน าเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  
2.4 การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และลายลกัษณ์อกัษรเป็น 
 ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ตามแบบฟอร์ม บศ.5) 
2.5 ภายหลงัการประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งผลการ 
 ประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3  
 วนัท าการ 
2.6 เกณฑก์ารประเมินค่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 
  คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ 
 นกัศึกษา เพ่ือใหค้่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯ ไดแ้นะน า 
 แผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดงัน้ี 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก2  จ านวน 19 หน่วยกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1  จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 8 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 8 หน่วยกิต 
  สาขาวชิากายภาพบ าบัด แผน ก2   จ านวน 12 หน่วยกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1  จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ แผน ก2  จ านวน 12 หน่วยกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1   จ านวน 2 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2   จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2   จ านวน 7 หน่วยกิต 
เกณฑก์ารก าหนดค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เม่ือไดรั้บการประเมินเป็น S ให้เป็นไปตามปริมาณงานท่ีได้
ปฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไป โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 
 2.6.1 การน าเสนอเคา้โครง ถือเป็น 20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.2 การท าการทดลอง  ถือเป็น 30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.3 การวเิคราะห์ผล  ถือเป็น 20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.4 การเขียนวทิยานิพนธ์ ถือเป็น 30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
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และให้ก าหนดค่า S ตามสัดส่วนปริมาณงานดงักล่าว เมื่อนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดแล้ว จะต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน และในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการให้สัญลักษณ์ S ในการประเมินคร้ังนั้นเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

3. การสอบวทิยานิพนธ์ 
 3.1 ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พจิารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ  

3.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 
3.2.1 การน าเสนอ 
3.2.2 การซกัถาม 

3.3 นกัศึกษายืน่ใบค าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.25) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
 3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.26) ผา่นประธาน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 

3.5 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
3.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
3.5.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษา

ร่วม ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เป็นผูเ้สนอ และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั 3.5.1, 3.5.2 และ 3.5.4) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

 3.6 ภายหลงัการสอบวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งผลการประเมิน (บว.27) 
พร้อมกับแบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ม บศ.7 และบศ.8) ท่ีงาน
บัณฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3 วนัท าการ เพื่อเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงาน
บณัฑิตศึกษาคณะฯ ส่งผลการสอบไปยงับณัฑิตวิทยาลยัและส านักทะเบียนและประมวลผล 
ภายใน 15 วนัท าการหลงัวนัสอบ 

 3.7 การพิ จ า รณาผลการสอบและการร ายง านผลการสอบให้ เ ป็ นไปตามระ เ บี ยบ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดท่ี 8 ขอ้ 48, 49 และขอ้ 50 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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 3.8 หลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา คณะ
เทคนิคการแพทย ์เป็นไปตามประกาศ ดงัน้ี 

   1.   ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 46/2552 ลงวนัท่ี 
22 กรกฎาคม 2552 ส าหรับหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
และสาขาวชิากายภาพบ าบดั 

   2.   ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 2013/2552 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 
ส าหรับหลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 

3.9 เกณฑก์ารประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ีคือ 
  1.   ศกัยภาพการท างานวจิยั    30% 
  2.   การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์  70% 
     รวม   100%  
 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
  1.   ศักยภาพการท างานวจิยั      30% 
 1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.4 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
 

  2.   การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์    70% 
  2.1 คุณภาพวทิยานิพนธ์     20% 
   -   คุณภาพของบทคดัยอ่ 
   -   ความส าคญัของปัญหา 
   -   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   -   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   -   วธีิด าเนินการวจิยั 
   -   ผลการวจิยั 
   -   การวเิคราะห์วจิารณ์ 
   -   การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
   -   การอา้งอิง 
   -   การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 
 2.2 การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์    30% 
   -   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
   -   ความเหมาะสมของส่ือ 
   -   ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
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   -   บุคลิกภาพการแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
   -   ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
   -   ตอบตรงค าถาม 
   -   ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและ 
    อา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

-   ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์
 ความรู้ในสาขา 

2.3 การเผยแพร่      20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยูใ่นฐาน SCOPUS หรือ TCI  

 ท่ีมี Impact factor     20% 
 -   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร    20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัชาติ   10% 
 -   การน าเสนอผลงานวจิยัทางวาจา/ทางลายลกัษณ์อกัษร  5% 

 

หมายเหต ุ
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่สามารถมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 20% ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่

มากกวา่ 1 ประเภท แต่เน้ือหาเดียวกนัให้นบัคะแนนประเภทท่ีมีคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 
ประเภท และเน้ือหาต่างกนัใหค้่าคะแนนมารวมกนั ทั้งน้ีคะแนนรวมจะตอ้งไม่เกิน 20% 

2. ศกัยภาพการท างานวจิยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ (ตามแบบฟอร์ม บศ.7) 
3. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  

(ตามแบบฟอร์ม บศ.8) 
4. หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมินการสอบวทิยานิพนธ์ ตามท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยั  

Excellent 80-100%   Good 70-79%   Pass 60-69%   Fail < 60% 
 

III. หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหวของมนุษย์ 
1. การสอบวดัคุณสมบัต ิ
  เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 48/2552) เร่ือง การสอบวดัคุณสมบัติ
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 
 

2. การสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
 2.1 นกัศึกษาจะตอ้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และลงทะเบียนรายวิชาดุษฎี

นิพนธ์ ตามแบบ บว.21-22 ต่อคณะฯ 
 2.2 นกัศึกษาจะตอ้งสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ โดยนกัศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาวางแผน

การศึกษาพร้อมทั้งเสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ และสอบเคา้โครงให้เสร็จภายใน 
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2 ปีการศึกษา หลงัจากทีไ่ด้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครง
ดุษฎีนิพนธ์ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

 2.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
  (ตามแบบฟอร์ม บศ.1) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  2.3.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

  2.3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  2.3.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ จ านวน 1 ท่าน (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้สนอ) 

  2.3.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 1 ท่าน 
  2.3.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ จ านวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
 โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎ ี

นิพนธ์ 
2.4 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 2.4.1, 2.4.2 และ 2.4.4 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 2.4.3 และ/หรือ 2.4.5 และไม่จ าเป็นตอ้งเป็นชุดเดียวกนักบักรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
2.5 การสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 จากคณะกรรมการ

สอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.3) 

2.6 ภายหลังจากการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ฉบับ
ภาษาองักฤษท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้คณะฯ พร้อมแบบ บว.23 จ านวน 2 ชุด ภายใน 45 วันท า
การหลงัวนัสอบทีง่านบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

 

3. การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 
 3.1 นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที่มี

การลงทะเบียนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 
 3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ 

(ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั    ประธานคณะกรรมการ 
  3.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)   กรรมการ 
  3.2.3 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ  กรรมการ 
   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
  3.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   กรรมการ 
 โดย 3.2.1 และ 3.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับ 3.2.3 และ 3.2.4 ทั้งนีค้ณะกรรมการฯ จะต้องมีไม่

น้อยกว่า 3 คน 
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 3.3 ก่อนการเสนอรายงานความก้าวหน้า นักศึกษาจะต้องแจ้ง ก าหนดวัน เวลาท่ีจะเสนอ
ความกา้วหนา้ท่ีงานบณัฑิตศึกษา ก่อนการน าเสนอ 1 สัปดาห์ 

 3.4 การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และลายลักษณ์อักษรเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ตามแบบฟอร์ม บศ.5) 

 3.5 ภายหลงัการประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งผลการ
ประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ภายใน 3 วนัท าการท่ีงาน
บณัฑิตศึกษาคณะฯ 

 3.6 เกณฑก์ารประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
   คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ

นกัศึกษา เพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดย
หลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ทั้งส้ิน 48 หน่วยกิต 
ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 72 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.2 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ ดงัต่อไปน้ี 

 
กจิกรรมการประเมนิ แบบ 1.1 แบบ 1.2 

48 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
ทบทวนวรรณกรรม ก าหนดปัญหาท่ีสนใจศึกษาและสามารถ
เขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิดหรือ Concept paper ได้
และสอบวดัคุณสมบติัผา่น 

6 12 

จดัท าร่างของเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) โดยใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาตรวจแกไ้ขและสามารถสอบผา่นเคา้โครงฯ 

9 15 

สร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือ
แลว้เสร็จ ด าเนินการท าวิจัย สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ทั้งหมด 

12 18 

วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 12 18 
เขียนรายงานผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ผลงานดุษฎี
นิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร
ส่งร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ข และ
เตรียมการสอบ 

9 9 

 
 3.7 เม่ือนกัศึกษาไดค้่าหน่วยกิตรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ครบตามท่ีหลกัสูตรฯ ก าหนดแลว้จะตอ้งสอบให้

เสร็จส้ินภายใน 45 วนั และในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือวา่การให้
สัญลักษณ์ S ในการประเมินความก้าวหน้าคร้ังสุดท้ายเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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4. การสอบดุษฎนีิพนธ์ 
4.1 ก าหนดใหเ้ขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยัและส่งใหค้ณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอย่าง
น้อย 3 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ 

4.2 การสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
4.2.1 การน าเสนอ 
4.2.2 การซกัถาม 

 4.3  นกัศึกษายืน่ใบค าร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ (แบบ บว.25) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
4.4  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ผ่านคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ (แบบ บว.26) โดยยืน่ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
4.5  คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

  4.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  4.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  4.5.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ย

กวา่ 1 คน) 
  4.5.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษาร่วม 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน) 
  4.5.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เป็นผูเ้สนอ และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั 4.5.1, 4.5.2 และ 4.5.4) 
 โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
 4.6 ภายหลงัการสอบดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ส่งผลการสอบ (บว.27) พร้อมกบั

แบบประเมินเกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 
3 วนัท าการ เพ่ือเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ส่งผลการสอบ
ไปยงับณัฑิตวทิยาลยั และส านกัทะเบียนและประมวลผล ภายใน 15 วนัท าการหลงัวนัสอบ 

 4.7 การพิ จ า รณาผลการสอบและการร า ย ง านผลการสอบ  ให้ เ ป็ น ไปตามระ เ บี ยบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดท่ี 8 ขอ้ 48, 49 และขอ้ 50 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

4.8  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการด าเนินการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 46/2552 ลงวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2552 ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย ์
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5. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

หมวดท่ี 7 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 36.2 และขอ้ 36.4 หมวดท่ี 8 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 48.3 และหมวดท่ี 9 ขอ้ 54.3 ขอ้ 55 และ
ขอ้ 56 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม่ นอกจากน้ียงัมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมคือ การ
เขียนดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษและผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์
หรือยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคุณภาพโดยคณะกรรมการ (peer review 
journal) อย่างน้อย 1 บทความ ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
66/2550) เร่ืองการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ดงัน้ีคือ 

1. ศกัยภาพการท างานวจิยั    30% 
2. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์   70% 
    รวม   100% 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
1.   ศักยภาพการท างานวจิยั       30% 

 1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.4 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
 

2.   การประเมนิผลการสอบดุษฎนีิพนธ์      70% 
 2.1 คุณภาพดุษฎนีิพนธ์      20% 
 -   คุณภาพของบทคดัยอ่ 
 -   ความส าคญัของปัญหา 
 -   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 -   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -   วธีิด าเนินการวจิยั 
 -   ผลการวจิยั 
 -   การวเิคราะห์วจิารณ์ 
 -   การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 -   การอา้งอิง 
 -   การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 

2.2 การน าเสนอและสอบดุษฎนีิพนธ์     30% 
 -   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
 -   ความเหมาะสมของส่ือ 
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 -   ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
 -   บุคลิกภาพการแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
 -   ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
 -   ตอบตรงค าถาม 
 -   ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและ 
  อา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

-   ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์
 ความรู้ในสาขา 

2.3 การเผยแพร่       20% 
-   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติท่ีมี Impact factor 20% 
-   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร     20% 
-   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่มี Impact factor  10% 
 หรือระดบัชาติในฐานขอ้มูล TCI ท่ีมี Impact factor 

-   การน าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร    5% 
 

หมายเหตุ 
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่สามารถมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 20% ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่

มากกวา่ 1 ประเภท แต่เน้ือหาเดียวกนัให้นบัคะแนนประเภทท่ีมีคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 
ประเภท และเน้ือหาต่างกนัใหค้่าคะแนนมารวมกนั ทั้งน้ีคะแนนรวมจะตอ้งไม่เกิน 20% 

2. ศกัยภาพการท างานวจิยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้  
(ตามแบบฟอร์ม บศ.7) 

3. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์   
(ตามแบบฟอร์ม บศ.8) 

4. หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยั  
Excellent 80-100%   Good 70-79%   Pass 60-69%   Fail < 60% 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่6/2549) 
เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวชิาการศึกษาอสิระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลนิิก(โครงการพเิศษ) คณะเทคนคิการแพทย์ 
-------------------- 

 
  เพื่อให้คณะเทคนิคการแพทยว์างแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)  คณะเทคนิคการแพทย ์ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
  ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
2/2549 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2549 จึงออกประกาศการจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)  คณะเทคนิคการแพทย ์ไวด้งัน้ี 
  ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 6/2549) เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 
(โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย ์
  ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษารหสั 47 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ให้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย ์ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
  ขอ้ 4 ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยมีอ านาจตีความและ
วนิิจฉยัปัญหาตามประกาศน้ี   การตีความและวนิิจฉยัของคณบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
                 (ลงช่ือ)    ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
                                                                                     (รองศาสตราจารยชู์ชาติ อารีจิตรานุสรณ์) 
      คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่6/2549) 
ลงวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 

เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวชิาการศึกษาอสิระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิ
วทิยาคลนิิก (โครงการพเิศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
1.    การสอบเค้าโครงการศึกษาอสิระ 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ประกาศรายช่ืออาจารยท่ี์จะรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระ ภายในเดือนมิถุนายน ของแต่ละปีการศึกษา 

1.2 นกัศึกษาขอเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ (แบบ บว.21)  ต่อคณะฯ ในชั้นปีท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 

1.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ (ตาม
แบบฟอร์มคณะฯ)  ซ่ึงประกอบดว้ย 

        1.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา    ประธานกรรมการ 
        1.3.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) จ านวน 1 คน  กรรมการ 
                 1.3.3   ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ 

1.4 นกัศึกษาเขียนโครงร่างการศึกษาอิสระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ
ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

1.5 นกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระก่อนการสอบ 
1 สปัดาห์ 

1.6 เคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเคา้โครงการ
ศึกษาอิสระเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

1.7 ภายหลงัการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ นกัศึกษาตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระฉบบัภาษาไทย ท่ี
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหค้ณะฯพร้อม (แบบ บว.23) จ านวน 2 ชุด ภายใน 45 วนั หลงัวนัสอบท่ีงาน
บณัฑิตศึกษาประจ าคณะดว้ย 

2.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวชิาการศึกษาอสิระ 
2.1 นกัศึกษาเก็บขอ้มูล เพ่ือตอบค าถามโจทยว์จิยัตามโครงร่างจากหน่วยงานของตนเอง หรือท าการวจิยัท่ี

คณะเทคนิคการแพทย ์โดยมีการปรึกษาและรายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทางจดหมาย         
อิเลกทรอนิกส์ 

2.2 นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้ ตอ่คณะกรรมการประเมินผลทุกภาคการศึกษา 
2.3 กรรมการพิจารณาความกา้วหนา้การศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดเดียวกบัขอ้ 1.3  
2.4 นกัศึกษารวบรวม วเิคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของ อาจารยท่ี์ปรึกษา และ

ควรน าสอบป้องกนัใหเ้สร็จส้ินเม่ือลงทะเบียน หน่วยกิตการศึกษาอิสระครบแลว้ 
2.5 เกณฑก์ารประเมินค่าหน่วยกิตการศึกษาอิสระ 
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คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้การศึกษาอิสระจะตอ้งประเมินปริมาณงานของนกัศึกษา เพ่ือให้ค่า
หน่วยกิตการศึกษาอิสระ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาโดยหลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาการศึกษาอิสระทั้งส้ิน 6 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต โดยเร่ิมลงทะเบียนในชั้น
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เกณฑก์ารก าหนดค่าหน่วยกิตการศึกษาอิสระ เม่ือไดรั้บการประเมินเป็น  S  ให้เป็นไป
ตามปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
 2.5.1 โครงร่าง         ถือเป็น 20% ของปริมาณทั้งหมด 
 2.5.2 การท าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล          ถือเป็น 30% ของปริมาณทั้งหมด 
 2.5.3 การวเิคราะห์ผล    ถือเป็น 20% ของปริมาณทั้งหมด 
 2.5.4 การเขียนและสอบป้องกนัการศึกษาอิสระ   ถือเป็น 30% ของปริมาณทั้งหมด 

หากไดป้ริมาณงานโดยรวมเท่ากบั 50% ให้ก าหนดค่า S = 3 หน่วยกิต และให้ก าหนด S ตามสัดส่วน
ปริมาณงานดังกล่าว เม่ือนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาการศึกษาอิสระครบ 6 หน่วยกิต ตามท่ีหลกัสูตรฯ 
ก าหนด จะตอ้งด าเนินการสอบภายใน 45 วนั และในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือว่า
การใหส้ญัลกัษณ์ S ในการประเมินคร้ังนั้นเป็นโมฆะ 
3.  การสอบการศึกษาอสิระ 

3.1 ก าหนดใหเ้ขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ เพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ ก่อนวนัสอบ 

3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 
 3.2.1  การน าเสนอ 
 3.2.2  การตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น 

3.3 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (แบบ บว.26) ประกอบดว้ย 
             3.3.1  อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

3.3.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
            3.3.3  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ทั้งน้ี จ านวนกรรมการสอบการศึกษาอิสระรวมทั้งส้ิน ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยใหก้รรมการคนใดคน
หน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

3.4 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และเร่ืองการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 48 และขอ้ 
50 การสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ 

3.5 การประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) 
             3.5.1 เกณฑก์ารประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

         คุณภาพของการศึกษาอิสระ     40%  (300  คะแนน) 
         การน าเสนอและสอบป้องกนัการศึกษาอิสระ  45% (300 คะแนน) 
         การเผยแพร่ผลงานหรือน าไปใช ้    15%   (50 คะแนน) 

      รวม     100% 
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ล าดบัที ่                             หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 คุณภาพของการศึกษาอสิระ   40% 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 

1.1.1 ภาษาไทย 
1.1.2 ภาษาองักฤษ 

(ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเน้ือหา สาระท่ีส าคญั
ทั้งหมด และส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง) 

        300 
 
          10 
          10 

 

 1.2 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 
1.2.1 ความชดัเจน 
1.2.2 การใชเ้หตุผล 
1.2.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัปัจจุบนั 
1.2.4 การน ามาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบค าถามวจิยัได ้

         30 
 
 
 
 

 

 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
1.3.1 ความชดัเจน 
1.3.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
1.3.3 ประโยชน์ในการน าไปใช ้

          20  

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษไม่นอ้ย
กวา่ 2 เร่ือง 

1.4.1 น าเสนอบทความการทบทวนวรรณกรรมจาก
วารสารภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

1.4.2 ความครอบคลุม 
1.4.3 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน

วรรณกรรม 
1.4.4 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การ

วจิยั 

         50  

 
 
 

1.5 วธีิด าเนินการวจิยั 
1.5.1 ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 
1.5.2 ความครอบคลุมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

           25 
 
 

 
 

 1.6 ผลการวจิยั 
1.6.1 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
1.6.2 ความชดัเจน และถูกตอ้งของผลการวจิยั 
1.6.3 รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มูล 
1.6.4 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

           30  

 1.7 การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการวจิยั          65  
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ล าดบัที ่                             หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 
1.7.2 การเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จาก

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวจิยัมาใชใ้นการตอบ
ปัญหาทางการวจิยั 

1.7.4 ความสามารถในสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จาก 
         หลกัฐานการวจิยั 

 1.8 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบั

วตัถุประสงค ์
1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน า

ผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวจิยัท่ีควร

ศึกษาต่อไป 

           20  

 1.9 การอา้งอิง 
1.9.1 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
1.9.2 ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง 

          15  

 1.10 การใชภ้าษาในการเขียนและจดัล าดบัขั้นตอน           25               
 คะแนนทีไ่ด้รับคดิเป็น  % 

2 
 
 
 

การน าเสนอและป้องกนัการศึกษาอสิระ   45 % 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของส่ือ 
2.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการ เพื่อ

อธิบายเหตุผล 
2.6 ตอบตรงค าถาม 
2.7 ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและ  สามารถให้

เหตผุลและอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 
2.8 ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

         300   
           20 
           20 
           20 
           40 
           60 
 
          30 
          60 
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                       คะแนนทีไ่ด้รับคดิเป็น           % 
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ล าดบัที ่                             หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

3 การเผยแพร่หรือการน าไปใช้  15% 
3.1 มีการน าไปใชโ้ดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานท่ีน าไปใช ้
3.2 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
      - ระดบัทอ้งถ่ิน 
      - ระดบัชาติ 
      - นานาชาติ 
3.3 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติ 
3.4 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบัทอ้งถ่ิน 
      - ทางวาจา 
      - ทางลายลกัษณ์อกัษร 
3.5 การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
     - สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน 50 คะแนน 

ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 รายการหรือในแต่
ละรายการ (เน้ือหาแตกต่างกนั) มากกวา่ 1 คร้ัง จะได้
คะแนนเตม็ 50 คะแนน 
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                       คะแนนทีไ่ด้รับคดิเป็น             % 
                    รวม % ทั้งหมดทีไ่ด้รับ                      %                

 
3.5.2  หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน เป็นดงัน้ี 

           Excellent 80-100%    Good  70-79%   Pass 60-69%  Fail < 60% 
3.5.3 กรรมการสอบการศึกษาอิสระส่งผลการประมินแบบปกปิด มาท่ีงานบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ

เทคนิคการแพทย ์ภายใน 3 วนัหลงัจากสอบเสร็จ 
4.  การส่งรายงานการศึกษาอสิระ 

4.1 นกัศึกษาท่ีสอบผา่นการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สอบ (ถา้มี) และจะตอ้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ท่ีคณะฯ ภายใน 45 วนั หลงัจากวนัสอบ 

4.2 มาตรฐานรายงานการศึกษาอิสระ 
4.2.1 จดัพิมพร์ายงานการศึกษาอิสระภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ โดยใชต้วัพิมพแ์บบ Angsana 

New ขนาดตวัอกัษร 16 
4.2.2 รูปแบบการพิมพบ์ทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และหนา้แรกของบทคดัยอ่จะพิมพ์

อกัษรล าดบัหนา้เป็นเลขโรมนั 
4.2.3 ค าอุทิศ (ถา้มี) กิตติกรรมประกาศ มีเน้ือหาไม่เกินอยา่งละ 1 หนา้ ลงช่ือนกัศึกษาใน

กิตติกรรมประกาศ โดยไม่ใส่ค าน าหนา้นาม นาย/นาง/นางสาว 
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4.2.4 เน้ือหาใหใ้ส่เลขล าดบัหนา้ โดยใชเ้ลขอกัษรเป็นแบบและขนาดเดียวกนัทั้งหมด ต าแหน่งท่ี
พิมพเ์ลขหนา้ ใหพิ้มพต์ าแหน่งเดิมสม ่าเสมอเท่ากนัทุกหนา้ 

4.2.5 ล าดบัท่ีและช่ือภาพใหพ้ิมพไ์วใ้ตภ้าพ 
4.2.6 ล าดบัท่ีและช่ือตารางใหพ้ิมพไ์วเ้หนือตาราง 
4.2.7 ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็ หุม้ผา้แร็กซีน โดยมีพ้ืนสีน ้ าเงินเขม้ 

ตวัอกัษรสีทอง เขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้ว หุม้สนัและติดใบรองปกสีขาว 
4.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระ 

ตามขอ้ 4.2 (ภายใน 3 วนัท าการ) หลงัจากท่ีนกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
4.4 นกัศึกษาติดตอ่ขอรับรายงานการศึกษาอิสระจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของ

รูปเล่มเรียบร้อยแลว้น าไปเขา้ปกตามท่ีคณะฯ ก าหนด 
4.5 นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลจ านวน 2 ชุด 

ซ่ึงคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้ต่อคณะฯ ท่ีงานบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ โดยส่งตาม
แบบฟอร์มท่ีคณะฯ ก าหนด เพ่ือใหค้ณบดีลงนาม (ภายใน 3 วนัท าการ) 

4.6 คณะฯ ส่งรายงานการศึกษาอิสระและแผน่ซีดี จ านวน 1 ชุด ท่ีหอ้งสมุดคณะฯ 
4.7 คณะฯ ส่งแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลตอ่ส านกัวทิยบริการ จ านวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
363 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 71/2549) 
เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
-------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2549และการเวยีนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ครบรอบการเวยีนเม่ือวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2549  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั  ตามรายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศน้ี 
  
 ทั้งน้ี  จะมีผลบงัคบัใช ้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  7  พฤศจิกายน    พ.ศ.2549 
 

                  (ลงข่ือ) อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 
   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 
                                                                รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
                                                 รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที ่ 71/2549) 
-------------------- 

 
หลักการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์  หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 
1.  การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 1.1  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบทั้ง 2 แบบ คือการขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า  ซ่ึงด าเนินการ
โดยคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
 1.2  การขอสอบวดัคุณสมบติั 

1.2.1  นกัศึกษาแบบ 1.1 (non-course work) สามารถขอสอบไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็น
ตน้ไป    

1.2.2  นกัศึกษาแบบ 2.1 (course work) ตอ้งสอบผ่านรายวิชาแกนก่อน (ยกเวน้วิชา 510 991 
Seminar in Public Health) จึงจะอนุญาตให้ท าการสอบวดัคุณสมบติัได ้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.2.3  การจดัสอบวดัคุณสมบติั  จะจดัข้ึนภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  โดยจดัให้นักศึกษาสอบ
ขอ้เขียนพร้อมกนั 

1.2.4  นกัศึกษาตอ้งยืน่ขอสอบวดัคุณสมบติั ภายในเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี 
1.3  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 4 คน  โดยคุณสมบติัของ

คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุข  ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบฯ ตอ้งมาจาก 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 1-2  คน 
 1.3.2  อาจารยผ์ูส้อน/หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาแกน        2 คน 
 1.3.3  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ       1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1, 1.3.2 และ 1.3.3   ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และให้

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
1.4  การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัท่ี 70/2548)  เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ขอ้ 5.4, 5.5 และ 5.6 
1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั    
การสอบวดัคุณสมบติั  ตอ้งสอบผ่านทั้งการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า จึงจะถือวา่สอบผ่าน  

โดยมีเกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1.5.1  การสอบขอ้เขียน  ตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ 70% 
 1.5.2 การสอบปากเปล่า ตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ 70% 
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1.6  การสอบวดัคุณสมบติั (ตอ้งด าเนินการสอบวดัคุณสมบติัเป็นภาษาองักฤษ) 
 1.6.1  การสอบขอ้เขียน  เป็นการสอบแบบเปิดต าราได ้(open book) ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งสอบ

พร้อมกนัภายในหอ้งท่ีจดัเตรียมไว ้และมีเวลาในการท าขอ้สอบ 1 วนั  (9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.) 
ทั้งน้ี  การสอบขอ้เขียน แบ่งเน้ือหาเป็น  2  ส่วน  คือ  เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาแกน และ

เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุษฎีนิพนธ์ 
 1.6.2  การประกาศผลการสอบขอ้เขียน จะประกาศผลฯ ภายใน 7 วนัถดัจากการสอบขอ้เขียนแลว้ 
 1.6.3  การสอบปากเปล่า  จะจดัใหส้ าหรับนกัศึกษาท่ีสอบผา่นการสอบขอ้เขียน  โดยจะจดัข้ึน

หลงัจากท่ีประกาศผลการสอบขอ้เขียน  7  วนั 
2.  การเสนออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
 2.1  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติก่อน  จึงจะด าเนินการเสนออนุมัติเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ได ้
 2.2  นักศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ก่อนการ
น าเสนอ 2 สปัดาห์ 
 2.3  นักศึกษาต้องยื่นเสนอการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบฯ  ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน  ซ่ึงมาจาก 3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
  2.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 1-3  คน 
  2.3.2  อาจารยใ์นหลกัสูตรฯ และ/หรือ กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 1-2  คน 
  2.3.3  ผูท้รงคุณวฒิุฯ     1  คน 
  การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3  จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั หาก
กรรมการในขอ้ 2.3.1 มี 1 คน   ตอ้งแต่งตั้งกรรมการในขอ้ 2.3.2   จ านวน 2 คน   โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ท า
หนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการสอบฯ 
 2.4  การประเมินผลการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของ
คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงวิทยานิพนธ์   เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ   
 2.5  กรณีท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น  อนุญาตให้ท าการสอบใหม่ภายใน 60 วนั  นบัตั้งแต่การสอบคร้ังแรก  
ทั้งน้ี นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านคร้ังแรกอนุญาตให้ท าการเปล่ียนแปลงหัวขอ้และคณะกรรมการสอบตามความจ า
เป็นได ้ 
 2.6  กรณีท่ีนกัศึกษาสอบผา่น แต่มีการแกไ้ขใหมี้บนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้งแกไ้ข พร้อมทั้งมีการ
อธิบายช้ีแจงใหผู้เ้ขา้สอบรับทราบ  ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จและคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบ
ภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบ
คร้ังนั้น  
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3.  การรายงานความก้าวหน้า (Progress)  
 3.1  การรายงานความกา้วหนา้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 

3.1.1  การรายงานความก้าวหน้าทัว่ไป (General Progress Report) ส าหรับนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์แลว้ แต่ยงัไม่สอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์  

3.1.2 การรายงานความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis Progress Report) ส าหรับนกัศึกษาท่ีสอบ
ผา่นเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์แลว้ 

3.2  นกัศึกษาตอ้งรายงานผลความกา้วหนา้ทุกภาคการศึกษา  ซ่ึงหลกัสูตรฯ จะจดัข้ึนภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง  ในช่วงเดือนกนัยายน  และ เดือนกมุภาพนัธ์ ในแต่ละปี    

3.3  การเสนอรายงานความกา้วหนา้จะอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
4.  การสอบวทิยานิพนธ์ 
 4.1  หลงัจากท่ีนกัศึกษาผ่านการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ัญลกัษณ์ S  ครบ 48 และ 36 หน่วย
กิต ส าหรับนกัศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ตามล าดบัแลว้  นกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอสอบวทิยานิพนธ์ภายใน 45 วนั 

4.2  ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

4.3  นักศึกษายื่นความจ านงขอสอบต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยคณะกรรมการฯ  
พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ือง การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 48 การสอบ
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
 4.4  การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 48 การ
สอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
 4.5  ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ 
5.  การส าเร็จการศึกษา 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เร่ือง การ
ส าเร็จการศึกษา หมวดท่ี 9   และผลงงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
ร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ท่ีเป็นระดบันานาชาติ  อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
367 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่114/2553) 
เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

------------------------ 
            เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) คณะเทคนิคการแพทย ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์                                 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี  809/2545  ลงวนัท่ี  20  พฤศจิกายน 2545                 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  2/2553 เม่ือวนัท่ี  8  ตุลาคม  2553  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย ์                                  
คณะทันตแแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์                       
คณะสตัวแพทยศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั  ไวด้งัน้ี    

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี114 /2553)  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนรายวชิา
วทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

ขอ้ 2 . ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป  
ขอ้ 3.  ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี  51/2545) เร่ือง การจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎี

นิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2545) 
ขอ้ 4.  การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 
ขอ้ 5.  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายส าหรับการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาชีวเวชศาสตร์  แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 
 

                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553                     
  

     (ลงช่ือ)             ล าปาง  แม่นมาตย ์
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ล าปาง  แม่นมาตย)์ 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่114/2553) 
--------------------------------------------- 

 หลกัการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)    
คณะเทคนิคการแพทย ์    คณะทันตแพทยศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  คณะสตัวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 
 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ แผน ก  แบบ ก 1 และ แผน ก  แบบ ก 2 
1.  การเสนออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1.1 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 นักศึกษาตอ้งลงทะเบียน
รายวชิาวทิยานิพนธ์   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี  1 

1.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
วทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรก ไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 2 

1.3 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรกจะตอ้งเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)  ตามแบบ  บว.21  

1.4  นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ศึกษาเบ้ืองตน้ วเิคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์ม บว. 23 ให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปีการศึกษา นบัจากท่ี
นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์ 

อน่ึง การเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในหัวขอ้ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ นกัศึกษาตอ้งระบุช่ือเร่ืองของ
ผลงานท่ีคาดวา่จะตีพิมพ ์พร้อมทั้งระบุช่ือวารสาร และ impact factor (ถา้มี) ของวารสารนั้นดว้ย 

1.5  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  
ประกอบดว้ย 

 1.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 1.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  (ถา้มี)      
 1.5.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ   1 คน 
 1.5.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    1 คน 
 1.5.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั (ควรเป็นบุคคลเดียวกนั 
                        กบัผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัในการสอบวทิยานิพนธ์) 1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 1.5.1 และ 1.5.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 1.5.3 และ/หรือ 1.5.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 1.5.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ในเร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 
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1.6  เคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ โดยส่งใบแจง้ผลการสอบเคา้โครงฯ ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัสอบเคา้โครงฯ  ต่อเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรร่วม 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัต่อไป  

- นักศึกษาสอบผ่าน  ท าเร่ืองเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม (บว. 23) พร้อมเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการแนะน า เป็นแผน่ CD จ านวน 2 แผน่  

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ใหท้ าการสอบอีกคร้ังภายใน 60 วนัหลงัจากสอบคร้ังแรก หากสอบคร้ังท่ี 2 ไม่
ผ่าน นักศึกษาจะได้ค่า S=0 ส าหรับหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไปแลว้หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบ 
2.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ 

2.1   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวิชาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาก่อน 
ลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต่อไป  

2.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความกา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

 2.2.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 2.2.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  (ถา้มี)      
 2.2.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ  1 คน 
 2.2.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1 คน 
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 2.2.1  และ ขอ้ 2.2.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการในขอ้ 

2.2.3  และ/หรือ 2.2.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 2.2.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ ในเร่ืองนั้น 
ๆ จนแลว้เสร็จ 

2.3  การเสนอความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายเร่ืองแบบรายงานความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ 
 2.4  นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้การศึกษาคร้ังสุดทา้ย ก่อนการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ อยา่งนอ้ย 1 
เดือน 

2.5 เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบประเมินผลความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ

นักศึกษาเพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯได้
ก าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งส้ิน 36 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก1 และ 12 หน่วยกิต ส าหรับ แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่  1   แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวชิาวทิยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา 
                       แบบต่าง ๆ 
ระดบัปริญญาโท 
            ปีท่ี/ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

- 
- 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
3 

รวม 36 12 
เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์  ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ใหเ้ป็นไปตามปริมาณงาน
ท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
  2.5.1  การน าเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  2.5.2  การท าการทดลองและวเิคราะห์ผล ถือเป็น 55% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  2.5.3  การเขียนวทิยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  2.5.4  การเผยแพร่ผลงานน าเสนอผลงานใน ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
                          ท่ีประชุมวชิาการ หรือ  การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ      
           การพิจารณาปริมาณงานไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามล าดบัและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีได้
ปฏิบติัจริงทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
 การก าหนดค่า S ใหพิ้จารณาเป็นสดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษา
ไดผ้่านการประเมินผลความกา้วหนา้ของรายวิชาวิทยานิพนธ์และไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของ
หลกัสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะตอ้งด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินภายใน 45 วนั นับตั้งแต่ผลการ
ประเมินวทิยานิพนธ์  S หน่วยกิตสุดทา้ย ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.  การก าหนดปริมาณงานวทิยานิพนธ์ 
 รายวชิาวทิยานิพนธ์ในหลกัสูตรประกอบดว้ย 
 รายวชิา  753 898  วทิยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 899  วทิยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
4.  การสอบวทิยานิพนธ์ 

4.1  ก าหนดใหเ้ขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่ง
ใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

4.2  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์   ประกอบดว้ย 
4.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั     
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4.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      
4.2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ 1  คน 
4.2.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1  คน 
4.2.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั   1  คน 

การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 4.2.1 และ 4.2.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 4.2.3 และ 4.2.4  
 4.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 49 และ
ขอ้ 50 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสอบตามเอกสารแนบทา้ยเร่ืองเกณฑก์ารประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์ 
 4.4  ใหห้ลกัสูตร ฯ  เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 
1.  การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 1.1  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการ
สอบวดัคุณสมบติั 
 1.2  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็นตน้ไป โดยไดรั้บความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.3 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ดงัต่อไปน้ี 
 1.3.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั    1  คน 
 1.3.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      1  คน 
 1.3.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ  1  คน 
 1.3.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    2  คน 
            หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
 1.4   การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ขอ้ 5.4  

1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั 
1.5.1  การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 

  1.5.2   การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัสามารถประเมินไดว้า่นักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมท่ีจะด าเนินงานวจิยัท่ีเป็นดุษฎีนิพนธ์ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
 
 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

372 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

2.   การเสนออนุมตัเิค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
 2.1  นักศึกษาจะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัก่อน จึงจะด าเนินการเสนออนุมติัเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ได ้

2.2  นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาเบ้ืองตน้ วเิคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์ม บว. 23 ภายใน 2 ปีการศึกษา นับจากท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์ 

อน่ึง การเขียนเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ในหัวขอ้ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บนกัศึกษาตอ้งระบุช่ือเร่ืองของ
ผลงานท่ีคาดวา่จะตีพิมพ ์พร้อมทั้งระบุช่ือวารสาร และ impact factor ของวารสารนั้นดว้ย 

2.3  อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัเป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
 2.3.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 2.3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      
 2.3.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ   1 คน 
 2.3.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    1 คน 
 2.3.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั (ควรเป็นบุคคลเดียวกนั 
                          กบัผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัในการสอบดุษฎีนิพนธ์)       1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 2.3.1 และ 2.3.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 2.3.3 และ/หรือ 2.3.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 2.3.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ ในเร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 

2.4   เคา้โครงดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเคา้โครง
ดุษฎีนิพนธ์ โดยส่งใบแจง้ผลการสอบเคา้โครงฯ ภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบเคา้โครงฯ  ต่อเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรร่วม 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัต่อไป  

- นักศึกษาสอบผ่าน  ท าเร่ืองเสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม (บว. 23) พร้อมเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการแนะน า เป็นแผน่ CD จ านวน 2 แผน่  

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ใหท้ าการสอบอีกคร้ังภายใน 60 วนัหลงัจากสอบคร้ังแรก หากสอบคร้ังท่ี 2 ไม่
ผ่าน นักศึกษาจะได้ค่า S=0 ส าหรับหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ไปแลว้หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบ 
3.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 

3.1   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาดุษฏีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา  
3.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัเป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความกา้วหน้า

ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
 3.2.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 3.2.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   
 3.2.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ  1 คน 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
373 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

 3.2.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    1 คน 
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 3.2.1  และ ขอ้ 3.2.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการในขอ้ 

3.2.3  และ/หรือ 3.2.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 3.2.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบประเมินผลความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ ในเร่ืองนั้น 
ๆ จนแลว้เสร็จ 

3.3  การเสนอความกา้วหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในเอกสารแนบทา้ยเร่ืองแบบรายงานความกา้วหน้าดุษฎี
นิพนธ์ 
 3.4   นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้การศึกษาคร้ังสุดทา้ย ก่อนการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ อยา่งนอ้ย 1 
เดือน 

3.5  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของนกัศึกษาเพ่ือ

ระบุจ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯไดก้ าหนดแผนการ
ศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฏีนิพนธ์ทั้งส้ิน 72, 48, 48 และ 36 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.2, 2.2, 
1.1 และ 2.1 ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2   แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา 
                    แบบต่าง ๆ 
ระดบัปริญญาเอก 

ปีท่ี/ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ 
1.2 2.2 1.1 2.1 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

- 
- 

9 
9 

- 
6 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
9 

9 
3 

9 
3 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
3 

- 
- 

- 
- 

รวม 72 48 48 36 
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เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ใหเ้ป็นไปตามปริมาณงานท่ี
ไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
  3.5.1  การน าเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.2  การท าการทดลองและวเิคราะห์ผล ถือเป็น 50% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.3  การเขียนวทิยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.4  การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ ถือเป็น  5%  ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.5  การตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามล าดบัและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง
ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์  การก าหนดค่า S ให้พิจารณาเป็น
สดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษาไดผ้่านการประเมินผลความกา้วหนา้ของ
รายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะตอ้ง
ด าเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จส้ินภายใน 45 วนั  นบัตั้งแต่ผลการประเมินดุษฎีนิพนธ์  S หน่วยกิตสุดทา้ย 
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
4   การก าหนดปริมาณงานดุษฎนีิพนธ์ 
 รายวชิาดุษฎีนิพนธ์ในหลกัสูตรประกอบดว้ย 
 รายวชิา  753 996  ดุษฎีนิพนธ์  72  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 997  ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 998  ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 999  ดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
ความแตกต่างของปริมาณงานของรายวิชาดงักล่าวข้ึนอยู่กบัจ านวนหน่วยกิต โดยพิจารณาจาก impact factor 
โดยรวมของวารสารท่ีรับผลงานตีพิมพท์ั้งหมด ทั้งน้ีรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตเท่ากบั 72, 48 และ 36 หน่วยกิต 
ก าหนด impact factor รวมไม่นอ้ยกวา่ 3, 2 และ 1.5 ตามล าดบั เกณฑก์ารพิจารณาการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
5   การสอบดุษฎนีิพนธ์ 

5.1   ก าหนดใหเ้ขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่ง
ใหค้ณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

5.2   คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
5.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั      
5.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      
5.2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ 1  คน 
5.2.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1  คน 
5.2.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั   1  คน 

การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 5.2.1 และ 5.2.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 5.2.3 และ 5.2.4  
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 5.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 49 และ
ขอ้ 50 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสอบตามเอกสารแนบทา้ยเร่ืองเกณฑก์ารประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 5.4  ใหห้ลกัสูตร ฯ เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 

------------------------- 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
คณะเทคนิคการแพทย ์  คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั 

 
    การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

                  1. ศกัยภาพการท างานวจิยั     30%  
   2. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  70% 
                         รวม               100%   
 
 ส่วนที ่ 1 ประเมนิโดยคณะกรรมการสอบประเมนิผลความก้าวหน้า 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ 

1. 
 

ศักยภาพการท างานวจิยั 
1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท า 

วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
1.4   ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 

30%  

                                        รวมคะแนน 30%  
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ส่วนที ่2  ประเมนิโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์ 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่
ได้รับ 

1. การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีพินธ์ 
1.1 คุณภาพวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์                      20% 

- คุณภาพของบทคดัยอ่ 
- คุณภาพส าคญัของปัญหา 
- วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
- การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- วธีิด าเนินการวจิยั 
- การวเิคราะห์วจิารณ์ 
- การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
- การอา้งอิง 
- การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 

1.2 การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์   30% 
- ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
- ความเหมาะสมของส่ือ 
- ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
- บุคลิกภาพการแสดงออกและความเช่ือมัน่ 
- ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการ  

บูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล 
- ตอบตรงค าถาม 
- ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและ 
        ความสามารถใหเ้หตุผลและอา้งอิงหลกัฐาน  
       สนบัสนุน  
- ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของ 
        ผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

2.1     การเผยแพร่                                                                       20% 
           ระดบัปริญญาโท 
           แผน ก แบบ ก1 
                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยู ่
                         ในฐาน SCOPUS                                                 20%    
     -    การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร         20%  

20% 
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่
ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการใน 
                         ฐานขอ้มูล TCI ท่ีมี Impact factor                        10%                         
     -    น าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร                       5% 
           แผน ก แบบ ก2 
                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยู ่
                        ในฐาน SCOPUS  หรือ TCI ท่ีมี  Impact factor   20%                                         
     -    การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร         20%  
                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัชาติ        10%  
                   -   การน าเสนอผลงานวจิยัทางวาจา/ 
                        ทางลายลกัษณ์อกัษร                                              5%   
             ระดบัปริญญาเอก 
                    -  การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 
                        ท่ีมี Impact factor                                                 20% 
                       
     -   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร                      20% 
 
                   -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 
                        ท่ีไม่ มี Impact factor  หรือระดบัชาติในฐานขอ้มูล 
                        TCI ท่ีมี  Impact factor                                        10%                                                                                     
     -  น าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร                       5%                                     

 
 
 
 
 
 
 

                                        รวมคะแนน 70%  
 
  หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 
  Excellent   80-100 % 
  Good   70-79   % 
  Pass   60-69   % 
  Fail      60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีงานสาขาวชิาร่วม 
บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 3 วนั หลงัจากสอบเสร็จ) 
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หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 

ค่าตอบแทน 
ลกัษณะการจดัการหลกัสูตร 

ระบบปกต ิ(ภาษาไทย) 

ระดบัปริญญาโท 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง 4,000 บาท 
คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง 2,000  บาท 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ตอ่คร้ัง 3,000  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 1,000  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 1,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั (ถา้มี) ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั
ฯในการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั (ถา้มี) ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั
ฯในการสอบวทิยานิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

การสอนระดบัปริญญาเอก 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อเร่ือง  
แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 20,000  บาท 
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 15,000  บาท 
คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 4,000  บาท 
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อคร้ัง 5,000  บาท 
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัต่อคร้ัง 3,500  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 2,000  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 2,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าท่ีพกั (ถา้มี)ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
มหาวทิยาลยัฯในการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าท่ีพกั (ถา้มี) ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
มหาวทิยาลยัฯในการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

แนวปฏิบัตกิารเบิกจ่าย 
         1.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ หรือ คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั หรือ 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายประธานและกรรมการในอตัราเท่ากนัโดยไม่รวมผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
         2.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ใหจ่้ายดงัน้ี 
              2.1  ถา้มีกรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการต่อกรรมการ ในอตัรา 2 : 1                                             
                   2.2  ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 50% ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการในอตัราเท่ากนั  
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับที ่10/2545) 

เร่ือง แนวทางปฏิบัตใินการท าการศึกษาอสิระของนกัศึกษา 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

-------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีแก่นกัศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2545 จึงมีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระไดต้่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาบงัคบัท่ีมีค่าคะแนนแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารสาธารณสุข และไม่ไดส้ญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด 
 2. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระได้ต่อเม่ือได้รับอนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ 
 3. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาแลว้ จะตอ้งลงทะเบียนวชิาการศึกษาอิสระใน
คร้ังแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต และจะตอ้งเสนอขอสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ภายในภาคการศึกษานั้น 
 4. หากนักศึกษาไม่ไดเ้สนอขอสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระในภาคการศึกษานั้น หรือสอบไม่ผ่าน
นกัศึกษาจะไดส้ญัลกัษณ์ S = 0 ส าหรับหน่วยกิตท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
 5. ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดส้อบเคา้โครงการศึกษาอิสระในภาคการศึกษานั้นแลว้ แต่ผลการพิจารณาไม่
ผ่าน ให้นักศึกษาท าการเสนอขอสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระอีกคร้ังภายใน 60 วนั หลงัการสอบเคา้โครงการ
ศึกษาอิสระในคร้ังแรก หากการเสนอเคา้โครงคร้ังท่ีสองไม่ผ่านอีก    นกัศึกษาจะไดส้ัญลกัษณ์ S = 0 ส าหรับ
หน่วยกิตท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
 6.  ในกรณีขอ้ 4 และขอ้ 5 เม่ือนกัศึกษาไดส้ญัลกัษณ์ S = 0 ในหน่วยกิตการศึกษาอิสระท่ีไดล้งทะเบียน
ไปแลว้ นักศึกษาจะตอ้งยื่นค าร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาใหม่พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงและ/
หรือ เปล่ียนแปลงเคา้โครงการศึกษาอิสระนั้น 
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2545) ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2545 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 

  (ลงช่ือ) อรุณ  จิรวฒัน์กลุ 
          (รองศาสตราจารยอ์รุณ  จิรวฒัน์กลุ) 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับที ่11/2545) 

เร่ือง แนวทางปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

-------------------- 
 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีแก่นกัศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 22  มกราคม 2545 จึงมีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ไดต้่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาบงัคบัท่ีมีค่าคะแนนแลว้ไม่
น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารสาธารณสุข และไม่ไดส้ญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด 
 2.  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 
หน่วยกิต 
 3. เม่ือนกัศึกษาไดล้งทะเบียนวทิยานิพนธ์แลว้ ใหท้ าการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น 
 4.  กรณีสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในคร้ังแรกไม่ผา่น ใหท้ าการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์คร้ังท่ี 2 ภายใน 
60 วนั หลงัจากการสอบคร้ังแรก 
 5. หากการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในคร้ังท่ี 2 ไม่ผ่านหรือไม่ไดส้อบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตามขอ้ 3 หรือ
ขอ้ 4 นกัศึกษาจะไดค้่าคะแนน S = 0 ส าหรับหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
 6.  เม่ือนกัศึกษาไดค้่าคะแนน S = 0 ในหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดล้งทะเบียนตามขอ้ 5 นกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ใหม่พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเปล่ียนแปลงวทิยานิพนธ์นั้น ๆ  
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2545) ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2545 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 

 (ลงช่ือ)  อรุณ  จิรวฒัน์กลุ 
          (รองศาสตราจารยอ์รุณ  จิรวฒัน์กลุ) 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์  
(ฉบับที ่ 12/2545) 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม 

--------------------- 
 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบงัเกิด
ผลดีแก่นักศึกษา โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2545 จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
2. เม่ือนกัศึกษาไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์แลว้ ให้ท าการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา

นั้น 
3. กรณีการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในคร้ังแรกไม่ผ่าน ให้ท าการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์คร้ังท่ี 2 

ภายใน 60 วนั หลงัจากการสอบคร้ังแรก 
4. กรณีการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้นไม่ผ่าน จะไดค้่าคะแนน S = 0 ส าหรับ

หน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
ให้ใช้ประกาศน้ีกบันักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป และให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี 9/2545) ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2545 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
 
                (ลงช่ือ)  อรุณ  จิรวฒัน์กลุ 
         (รองศาสตราจารยอ์รุณ  จิรวฒัน์กลุ) 
              คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับที ่ 7 / 2549) 

เร่ือง แนวปฏิบตัใินการจดัท าและการส่งรายงานการศึกษาอสิระ 
-------------------------------- 

เพ่ือใหก้ารจดัท าและการส่งรายงานการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข แผน ข. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ด าเนินไป
ดว้ยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบณัฑิต (เวยีน) 
คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2549 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัใหมี้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัและการจดัระบบการ
บริหารงานในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2541 ขอ้ 8 จึงประกาศ “แนวปฏิบติัในการจดัท าและส่งรายงานการศึกษา
อิสระ” ดงัน้ี 

1. การเขียนหวัขอ้ในรายงานการศึกษาอิสระ ขนาด และประเภทตวัอกัษร ตลอดจนการจดัท ารูปเล่ม 
การศึกษาอิสระใหย้ดึแนวปฏิบติัตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนดส าหรับการท าวทิยานิพนธ์โดยอนุโลม และใหเ้ขา้
รูปเล่มรายงานการศึกษาอิสระดว้ยปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีนสีกรมท่า (สีน ้ าเงินเขม้) ขนาดกระดาษ A4 

2. ก่อนการเยบ็ปกเขา้รูปเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ใหน้กัศึกษาเสนอรายงานการศึกษา 
อิสระฉบบัท่ีพร้อมจะเยบ็ปกเขา้รูปเล่มต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจดัท า
รายงานการศึกษาอิสระก่อน 

3. ใหน้กัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ 

การเขียนรายงาน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระแลว้ จ านวน 2 เล่ม แก่สาขาวิชาพร้อมแผ่นบนัทึกขอ้มูล 

(แผน่ซีดี) 1 แผน่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามเง่ือนไขของการสอบของนกัศึกษาแต่ละคน 

4. ใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับผูส้อบผา่นการสอบป้องกนัการศึกษาอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 

 เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   10   เมษายน   พ.ศ. 2549 

 

                   (ลงช่ือ)   วรีะศกัด์ิ    ชายผา 
                  (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะศกัดิ   ชายผา) 
          คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที ่20/2554 ) 

เร่ือง  “หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และเค้าโครงการศึกษาอสิระ การ
สอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอสิระ  

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
---------------- 

 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร           
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามมาตรา  8  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.   2546  เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.   2548  ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  11/2554  เม่ือวนัท่ี  17 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  มีมติ
ให้ประกาศหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ เคา้โครงการศึกษาอิสระ การสอบ
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                 
ทุกสาขาวชิา  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบบัท่ี  20/2554)  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเคา้โครงการศึกษาอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้  2.  ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกประกาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3/2552)                          
เ ร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวชิา   
 ขอ้ 4. ใหย้กเลิกประกาศภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบบัท่ี 1/2551) 
เร่ือง”หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารสาธารณสุข  คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 5. ในประกาศน้ี 
  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต หมายถึง หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
       ทุกสาขาวชิา ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 

ขอ้ 6  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ เคา้โครงการศึกษาอิสระ การ
สอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ มีดงัน้ี 
       6.1  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
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   6.1.1  นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และประธานคณะกรรมการหลกัสูตร  ก่อนก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  20  วนั 
   6.1.2  คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
ประกอบดว้ย  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูท้รงคุณวฒิุจากนอกคณะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ 1 คน และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน ทั้งน้ีอาจ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  (ถา้มี)  เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้ โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการสอบ 
   6.1.3  ในวนัสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  คณะกรรมการสอบตอ้งไม่นอ้ยกว่า  3  คน  
จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
      1)  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
      2)   ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ ในสาขาท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ีไม่ได้เ ป็นท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ  1  คน 
      3)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  1  คน 
   6.1.4  ในกรณีคณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้  6.1.2  ให้เล่ือนการสอบออกไป  
และหากมีความจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตั้งกรรมการซ่อม  ทั้งน้ีตอ้งก าหนดวนัสอบ
เคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ภายใน  20  วนั  เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอส าหรับกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมไดต้รวจอ่านเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ 
   6.1.5 ในการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบแต่ละคน ให้มีนกัศึกษา
สอบไม่เกิน 3 คนต่อวนั 

6.1.6 การประเมินผลสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์  ตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีร่วมในวนั 
สอบ  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัเป็น  1  เสียง  และให้ถือมติกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่  2  ใน  3  เสียงของจ านวนกรรมการสอบทั้งหมด  และใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลสอบ
ต่อคณบดีภายใน  7  วนันบัจากวนัสอบ 
   6.1.7  ให้นกัศึกษาแกไ้ขและเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีภายใน  
30  วนันบัจากวนัสอบ 
  6.2  การสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
   6.2.1  นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระและการประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ก่อนก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  20  วนั 
   6.2.2  คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
ประกอบดว้ย  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ  1  คน  และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน ทั้งน้ี
อาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ(ถา้มี) เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้ โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระเป็นประธานกรรมการสอบ 
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   6.2.3  ในวนัสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ  คณะกรรมการสอบตอ้งไม่น้อยกว่า  3  
คน  จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
      1)  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
      2)  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาการศึกษา
อิสระ หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ  1  คน 
      3)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน 
   6.2.4  ในกรณีคณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้  6.2.2  ให้เล่ือนการสอบออกไป  
และหากมีความจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตั้งกรรมการซ่อม  ทั้งน้ีตอ้งก าหนดวนัสอบ
เคา้โครงการศึกษาอิสระใหม่ภายใน  20  วนั  เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอส าหรับกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมไดต้รวจอ่านเคา้
โครงการศึกษาอิสระ 

6.2.5 ในการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบแต่ละคน ใหมี้ 
นกัศึกษาสอบไม่เกิน 3 คนต่อวนั 
   6.2.6  การประเมินผลสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีร่วมใน
วนัสอบ  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นับเป็น  1  เสียง  และให้ถือมติ
กรรมการไม่น้อยกว่า  2  ใน  3  เสียงของจ านวนกรรมการสอบทั้ งหมด  และให้ประธานคณะกรรมการสอบ
รายงานผลสอบต่อคณบดีภายใน  7  วนันบัจากวนัสอบ 
   6.2.7  ให้นักศึกษาแก้ไขและเสนอขออนุมติัเคา้โครงการศึกษาอิสระ ต่อคณบดี
ภายใน  30  วนันบัจากวนัสอบ 

6.3 การสอบวทิยานิพนธ์ 
  6.3.1 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 8 การท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ขอ้ 48 และให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 71/2548 และฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ” หรือฉบบัปรับปรุง(ถา้มี) 

  6.3.2 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบแต่ละคนให้มีนักศึกษาสอบ              
ไม่เกิน 3 คน ต่อวนั 

 6.4 การสอบการศึกษาอิสระ 
6.4.1 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบั 

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 8 การท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ขอ้ 48 และให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 71/2548 และฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ” หรือฉบบัปรับปรุง(ถา้มี) 

  6.4.2 ในการสอบการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบแต่ละคนให้มีนักศึกษาสอบ     
ไม่เกิน 3 คน ต่อวนั 

ขอ้ 7. การประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ส่วน คือ 
7.1 คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ 
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7.2 การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ แยกแสดงรายละเอียดใน
บญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้  8.  ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาตอ้งตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี  ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและการวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
 
                               (ลงช่ือ)   สมศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน ์
       (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์) 
               คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

388 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที ่20/2554) ตามข้อ 7 แห่งประกาศ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน มดีงันี ้
 1.คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ  70 คะแนน 
 2. การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 30 คะแนน 
1. การประเมนิคุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 8  
 1.1 ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งการท าวจิยัเพือ่

ตอบปัญหาของการวจิยันั้นๆ 
  

 1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั   
 1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา   
2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 2  
 2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั   
 2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั   
 2.3 ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   
3 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 10  
 3.1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
  

 3.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม   
 3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวจิยัสู่การก าหนดกรอบ

แนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 
  

4 วธีิการด าเนินการวจิยั 15  
 4.1 ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้   
 4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุมตวัแปร และการ

วางแผนทดสอบ 
  

 4.3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยั เทคนิควจิยั การเลือกประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 4.4 การก าหนดตวัวดัหลกั   
 4.5 ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั   
 4.6 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยั วตัถุประสงค ์   
 4.7 ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล   
5 ผลงานวจิยั 10  
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 5.1 การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้   
 5.2 ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบัวตัถปุระสงค ์   
6 การอภิปรายผลการวจิยั 10  
 6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวจิยัท่ีผา่นมาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั 
  

 6.2 ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัในการวจิยั   
 6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไป

ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรท าต่อไป 
  

7 ความรู้ใหม่และประโยชน์จากผลการวจิยั 5  
 7.1 ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั   
 7.2 ประโยชนข์องผลท่ีไดจ้ากการวจิยั   
8 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอสิระ 10  

 8.1 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา   
 8.2 จรรยาบรรณ   
 8.3 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง   
 8.4 ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน   
 8.5 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล   
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

 
2. การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 การน าเสนอผลงาน 10  
 1.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ   
 1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชน้ าเสนอ   
 1.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม   
 1.4 การเสนอแนวคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง   
 1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ   
 1.6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนในวทิยานิพนธ์

หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
  

 1.7 ความสามารถในการสรุปผล   
2 การตอบค าถาม 10  
 2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐานสนบัสนุน   
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 2.2 ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวจิยั   
 2.3 ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ ของ

ผลการวจิยัต่อองคค์วามรู่ในสาขาวชิานั้นๆ 
  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 20  
 

 
3. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 การเผยแพร่ผลงานวจิยั(ให้น าเอกสารมาอ้างองิในวนัสอบ) 10  
 1.1 มีใบตอบรับการตีพิมพ ์(10 คะแนน)   
 1.2 มีบทความพร้อมท่ีจะเผยแพร่(Manuscript)หรือมีใบตอบรับการ

น าเสนอระดบันานาชาติ(8 คะแนน) 
  

 1.3 มีการสมคัรเพื่อน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ(5 คะแนน) 

  

 1.4 มีการสมคัรเพื่อน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบัชาติ            
(3 คะแนน) 

  

 หมายเหต ุ: กรณีมีหลายรายการใหใ้ชค้ะแนนสูงสุด   
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 10  

 
 

คะแนนรวม 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เตม็ 70   คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 

ส่วนท่ี 2 เตม็ 20   คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 
ส่วนท่ี 3 เตม็ 10   คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 
รวม       เตม็ 100  คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 

 
เกณฑ์การพจิารณาผล 
 85  คะแนนข้ึนไป  = Excellent 
 75-84  คะแนน  = Good 

65-74  คะแนน  = Pass 
ต ่ากวา่ 65  คะแนน  = Fail 
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ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
ฉบับที ่39/2546 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ 
การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

-------------------- 
 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการ
สอบวดัคุณสมบติั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2544 หมวดท่ี 4 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 
หมวดท่ี 8 การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
60/2544) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จดัการหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าคณะเภสชัศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2546 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2546 คณะเภสชัศาสตร์ จึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษา
อิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเภสชัศาสตร์ (ฉบบัท่ี 39/2546) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั” 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะเภสชัศาสตร์ 
  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะเภสชัศาสตร์ 
  “ภาควชิา” หมายถึง  ภาควชิา หรือหน่วยงานระดบัภาควชิาท่ีรับผิดชอบ 
     หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  “สาขาวชิา” หมายถึง  สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก 
     คณบดีเพื่อรับผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  “ประธานหลกัสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ 
  “อาจารยป์ระจ า” หมายถึง ขา้ราชการหรือพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีเป็นอาจารย ์
     ประจ าหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ 
  “ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก” หมายถึง บุคคลภายนอกภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือบุคคลภายนอก 
     มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงคณะแต่งตั้งหรือเชิญเป็นคร้ังคราวหรือเป็น 
     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือ 
     เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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 ขอ้ 4 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ี
คณะแต่งตั้งเพ่ือใหท้ าหนา้ท่ีพิจารณาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระใหค้  าแนะน าและควบคุมดูแลการท า
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา ทั้งน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
   ขอ้ 4.1.1 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ตอ้งเป็นผูมี้คุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขา  
วชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั 
   ขอ้ 4.1.2 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตตอ้งเป็นผูมี้คุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และเป็นผูมี้ผลงานวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
  ขอ้ 4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ co-advisor) 
หมายถึง อาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีคณะแต่งตั้ งเพ่ือให้ท าหน้าท่ีร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในการพิจารณาเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวทิยานิพนธ์หรือ การศึกษาอิสระของนกัศึกษา 
  ขอ้ 4.3 ภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมในการควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 4.3.1 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษา ในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ อาจารยป์ระจ าหน่ึงคน
ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ระดบัปริญญามหาบณัฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่เกิน 
5 คน หรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นทั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้
กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีท าการศึกษาอิสระ 3 คน 
   ขอ้ 4.3.2 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ อาจารยป์ระจ า
หน่ึงคน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์และหรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาได้
ไม่เกิน 10 คน 
  ขอ้ 4.4 คณะอาจแต่งตั้งใหอ้าจารยป์ระจ าท่ีเคยเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
ในการควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและไดเ้กษียณอายรุาชการหรือลาออกจากราชการ ให้เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระต่อไปไดอี้กไม่เกิน 3 ปี 
  ขอ้ 4.5 การควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 4.5.1 การศึกษาอิสระระดบัปริญญามหาบณัฑิตให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน และอาจ
มีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไดอี้กอยา่งนอ้ย 1 คน 

ขอ้ 4.5.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ให้มีอาจารยท่ี์
ปรึกษา 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอีกอยา่งนอ้ย 1 คน 
 ขอ้ 5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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  ส าหรับสาขาวชิาท่ีก าหนดใหมี้การสอบเคา้โครงให้ด าเนินการขอสอบท่ีคณะโดยการก าหนด
คณะกรรมการสอบเคา้โครง พร้อมทั้ งวนั เวลา สถานท่ีสอบ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากประธานอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาวชิาจากภาคนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาอ่ืนร่วมเป็นกรรมการสอบเคา้โครงไดแ้ละตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
 ทั้งน้ี ใหมี้การแต่งตั้งกรรมการ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก หรือเป็นกรรมการร่วมสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ดว้ย 
 ขอ้ 6 การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 6.1 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครง 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมต่อคณบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมติัภายในระยะเวลาท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนดแต่ตอ้งไม่ช้ากว่า 1 ปีการศึกษาในกรณีท่ีเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หรือตอ้งไม่ชา้กวา่ 2 ปีการศึกษาในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
  ขอ้ 6.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัก่อน
จึงจะด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้
  ขอ้ 6.3 เคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ท่ีเสนอขออนุมติัตอ้งจดัพิมพต์ามแบบฟอร์ม
ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด จ านวน 6 ชุด 
 ขอ้ 7 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 7.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 
โดยมีอาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึง
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  ส าหรับการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกตอ้งเป็นบุคคล
นอกมหาวิทยาลยั ส่วนการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกอาจเป็นบุคคลนอก
ภาควชิาหรือสาขาวชิาก็ได ้
  ขอ้ 7.2 ใหค้ณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 
คน โดยมีอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม โดยใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  ทั้งน้ี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ในแต่ละหลกัสูตรใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  เสนอช่ืออาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมและ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เป็นจ านวน 2 เท่า เพ่ือร่วมเป็นกรรมการสอบ ตามแบบ 
บภ.1 ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี และให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของสาขาวิชาเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตาม
ความเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ตามขั้นตอนต่อไป 
 ขอ้ 8 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 8.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระมีดงัน้ี 
   ขอ้ 8.1.1 ผา่นการอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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   ขอ้ 8.1.2 ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มาอยา่งต่อเน่ืองหลงัจาก
ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  ขอ้ 8.2 การขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 8.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 
วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษาผ่านการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น ๆ และ ไดส่้งร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
   ขอ้ 8.2.2 นกัศึกษาตอ้งเสนอวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ท่ียงัไม่เขา้ปก
จ านวนเท่ากบักรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ค  าร้องขอสอบเพ่ือให้คณะฯอนุมติัการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและ ประธานหลกัสูตรก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 20 วนั 
   ขอ้ 8.2.3 นกัศึกษาตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบท่ีกลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์นคณะฯ 
   ขอ้ 8.2.4 ประธานหลกัสูตร เสนอให้คณะแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบพร้อมกับ
ก าหนดวนัสอบ และส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการ ศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบ ก่อนวนัก าหนดสอบ
อยา่ง   นอ้ย 15 วนั 
  ข้อ 8.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ.2544 ขอ้ 47.2 และขอ้ 47.3 
  ขอ้ 8.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2544 ขอ้ 48 และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 
13/2544) เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 8.5 การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 8.5.1 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานหลกัสูตร
ไปยงัคณะและส านกัทะเบียนและประมวล ผล ทราบ ภายใน 15 วนั 
   ขอ้ 8.5.2 คณะใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือการศึกษา
อิสระท่ีภาควชิาหรือสาขาวชิาเสนอ และแจง้ผลการประเมินใหส้ านกัทะเบียนและประเมินผลการด าเนินการ 
  ขอ้ 8.6 นกัศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไม่ผ่าน สามารถสอบแกต้วัไดอี้ก 1 
คร้ัง ภายใน 60 วนั การสอบแกต้วัจะตอ้งด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระใหม่ 
 ขอ้ 9 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึงการสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของนกัศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้นกัศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  ขอ้ 9.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า 
ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
  ขอ้ 9.2 ให้กรรมการสอบประเมินความรู้เป็นผูด้  าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ภาค
การศึกษาละ 1 คร้ังในกรณีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
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  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยมี
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
  ขอ้ 9.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถว้น
ตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  ขอ้ 9.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 60/2544) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติัขอ้ 1.4 และ 1.5 
 ขอ้ 10 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวดัความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษา เพ่ือประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวจิยัโดยอิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอขออนุมติัเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้ซ่ึงก าหนดให้้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎี
บณัฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  ขอ้ 10.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า 
ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
  ขอ้ 10.2 ใหก้รรมการสอบวดัคุณสมบติัเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบวดัคุณสมบติั  ภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง ในกรณีจ าเป็นอาจจดัการสอบภาคฤดูร้อนได ้
  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน โดยมีผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือให้
คณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
  ขอ้ 10.3 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบคือ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกั  สูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีสองเป็นตน้ไป โดยได ้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  ขอ้ 10.4 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต  วิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 60/2544) เร่ือง การสอบ  ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ขอ้ 2.4,2.5 
และ 2.6 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ.2546 
 
         (ลงช่ือ)   บงัอร  ศรีพานิชกลุชยั 
                   (รองศาสตราจารย ์ดร.บงัอร ศรีพานิชกลุชยั) 
                          คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบับที ่5/2549) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 

-------------------- 
 
 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะเทคโนโลย ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลย ีในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2549 คณะเทคโนโลย ีจึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
วทิยานิพนธ์ ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ี ตั้งแตปี่การศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
                 (ลงช่ือ)   เกษม  นนัทชยั 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกษม  นนัทชยั) 

              คณบดีคณะเทคโนโลย ี
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
397 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

 
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคโนโลย ีฉบับที ่5/2549 

ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2549 
-------------------- 

 
 หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะเทคโนโลยี 

1. การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปีการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และไม่เกินกว่า 1.5 ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาใน
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต นบัจากภาคการศึกษา ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจ าเป็นให้ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหนงัสืออยา่งเป็นทางการช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีนกัศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งสอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบติัใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะด าเนินการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้

2. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ตอ้งรายงานผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 

ทุกภาคการศึกษาเร่ิมตั้งแต่การไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มทีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ก าหนด ภายในระยะเวลา 2 สปัดาห์ นบัจากวนัสุดทา้ยของการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

 ให้ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผูป้ระเมินความก้าวหน้าในการท า
วทิยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาคณะผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

3. การสอบวดัคุณสมบติัของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์    1  คน 
  กรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสงักดั    1  คน 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งหรือ    2  คน 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ อาจประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก็ได ้ทั้งน้ีการเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 3.1 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 
3.2 และ/หรือ 3.3 และให้คณะกรรมการคนใดคนหน่ึงท่ีไม่ใชค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 

4. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ใหแ้บ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยใหผ้ลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
คะแนนเตม็ 

ส่วนท่ี 2 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ใหน้ าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั และพิจารณาตดัสินโดยใช้

หลกัเกณฑด์งัน้ี 
Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม ระดบัคะแนนร้อยละ 90-100 
Good     หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  ระดบัคะแนนร้อยละ 75-89 
Pass       หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น  ระดบัคะแนนร้อยละ 60-74 
Fail        หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก       ระดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 
5. หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ให้

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
 
 

เกณฑ์การประเมนิผลสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
ส่วนที ่1  การประเมินผลการท าวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 ศกัยภาพในการท างานวจิยั 
1.1 ความตั้งใจและความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2 ความรู้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ วางแผนการ

ทดลอง และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และพฒันางานวจิยั 
1.4 ความสามารถในการสรุปผลการศึกษา และเผยแพร่

ผลงานวจิยัโดยการเขียน และการน าเสนอดว้ยวาจา 

         30  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
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ส่วนที ่ 2  การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 คุณภาพของวทิยานิพนธ์ 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
1.2 ความชดัเจนของปัญหาในการท าวจิยั 
1.3 ความชดัเจนของวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
1.4 ความเหมาะสมของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5 ความชดัเจน ครอบคลุม และเหมาะสมของวธีิการ

ด าเนินงานวจิยั 
1.6 ความชดัเจนเหมาะสมและครบถว้นของผลการวจิยั 
1.7 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 
1.8 ความสมบูรณ์ครบถว้นในการวเิคราะห์และวจิารณ์

ผลการวจิยั 
1.9 ความสมบูรณ์ครบถว้นในการสรุปและเสนอแนะ 
        ผลการวจิยั 

         35  

2 การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
2.2 ความชดัเจน ล าดบัขั้นตอนและความต่อเน่ืองของการ

น าเสนอ 
2.3 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ือ

อธิบายเหตุผล 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความสามารถในการตอบค าถามได ้สอดคลอ้งกบัขอ้มูล

ท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตผุลและอา้งอิงหลกัฐาน
สนบัสนุน 

2.6 ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการ
วจิยัต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

        35  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

หมายเหตุใหน้ าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั และพิจารณาผลการสอบวทิยานิพนธ์โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม ระดบัคะแนนร้อยละ 90-100 
 Good       หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  ระดบัคะแนนร้อยละ 75-89 
 Pass         หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น  ระดบัคะแนนร้อยละ 60-74 
 Fail          หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก      ระดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
คณะเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
ส่วนที ่1  การประเมินผลการท าวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
      1 ศกัยภาพในการท างานวจิยั 

1.1 ความตั้งใจและความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2 ความรู้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ วางแผนการทดลอง 

และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และพฒันางานวจิยั 
1.4 ความสามารถในการสรุปผลการศึกษา และเผยแพร่

ผลงานวจิยัโดยการเขียน และการน าเสนอดว้ยวาจา 

         30  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
 
ส่วนที ่ 2  การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 คุณภาพของวทิยานิพนธ์ 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
1.2 ความชดัเจนของปัญหาในการท าวจิยั 
1.3 ความชดัเจนของวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
1.4 ความเหมาะสมของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5 ความชดัเจน ครอบคลุม และเหมาะสมของวธีิการด าเนินงาน

วจิยั 
1.6 ความชดัเจนเหมาะสมและครบถว้นของผลการวจิยั 
1.7 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 
1.8 ความสมบูรณ์ครบถว้นในการวเิคราะห์และวจิารณ์ผลการวจิยั 
1.9  ความสมบูรณ์ครบถว้นในการสรุปและเสนอแนะผลการวจิยั 

         35  

2 การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
2.1  ความเหมาะสมของวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
2.2  ความชดัเจน ล าดบัขั้นตอนและความต่อเน่ืองของการน าเสนอ 
2.3  ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบาย

เหตผุล 

        30  
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
2.4  บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5  ความสามารถในการตอบค าถามได ้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี

น าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและอา้งอิง 
 หลกัฐานสนบัสนุน 
2.6  ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 
3 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ในวารสารวชิาการ 5  
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

หมายเหตุใหน้ าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั และพิจารณาผลการสอบวทิยานิพนธ์โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม ระดบัคะแนนร้อยละ 90-100 
 Good       หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  ระดบัคะแนนร้อยละ 75-89 
 Pass         หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น  ระดบัคะแนนร้อยละ 60-74 
 Fail          หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก       ระดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 

 
Graduate Student Thesis Evaluation Form (Master Degree) 

Faculty of Technology, Khon Kaen University 
 

Section 1 : Student’s Overall Performance of carrying out a Thesis research evaluated by a Thesis   
                   supervising committee 
 

No. Topics Full Score Result 
      1 Student’s Overall  Performance 

1.1 Commitment and responsibility 
1.2 Ability to synthesize, plan and run experiments, solve 

problems and be independent 
1.3 Ability to analyze data, discuss results, and draw 

conclusions 
1.4 Ability to communicate research outcomes both 

verbally and manual  

         30  

 Total Score 30  

 
Section 2 : Student’s Thesis Quality and Oral Presentation evaluated by an Examination  committee  
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No. Topics Full Score Result 
1 Thesis Quality 

1.1 Appropriateness of Research Abstract 
1.2 Appropriateness of Research Rationale 
1.3 Appropriateness of Research Objectives 
1.4 Appropriateness of Literature Review 
1.5 Appropriateness of Research Methodology 
1.6 Research results and findings 
1.7 New Knowledge Creation 
1.8 Data Analysis and Result Discussion  
1.9 Conclusion and Recommendation 

         35  

2 Student’s Performance on Oral Presentation 
2.1 Appropriateness of media and techniques of  

presentation 
2.2 Clearness of presentation 
2.3 Ability to connect relevant knowledge and information 
2.4 Personality and self-confidence 
2.5 Ability to answer questions logically 
2.6 Overall understanding of research carried out 

         35  

 Total Score 70  

 
Evaluation result: Based on the total score of both sections 
 Excellent  The total score of 90 and above 
 Good  The total score is between 75 and 89.9. 
 Pass  The total score is between 60 and 74.9. 
 Fail  The total score is less than 60. 
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Graduate Student Thesis Evaluation Form (Doctoral  Degree) 
Faculty of Technology, Khon Kaen University 

 
Section 1:  Student’s Overall Performance on carrying out a Thesis research evaluated by a Thesis   
                   supervising committee 
 

No. Topics Full Score Result 
1 Student’s Overall Performance 

1.1 Commitment and responsibility 
1.2 Ability to synthesize, plan and run experiments, solve 

problems and be independent 
1.3 Ability to analyze data, discuss results, and draw 

conclusions 
1.4 Ability to communicate research outcomes both 

verbally and manual  

         30  

 Total Score 30  

 
Section 2: Student’s Thesis Quality and Oral Presentation evaluated by an Examination  committee  
 

No. Topics Full Score Result 
1 Thesis Quality 

1.1 Appropriateness of Research Abstract 
1.2 Appropriateness of Research Rationale 
1.3 Appropriateness of Research Objectives 
1.4 Appropriateness of Literature Review 
1.5 Appropriateness of Research Methodology 
1.6 Research results and findings 
1.7 New Knowledge Creation 
1.8 Data Analysis and Result Discussion  
1.9 Conclusion and Recommendation 

35  

2 Student’s Performance on Oral Presentation 
2.1 Appropriateness of media and techniques of  

presentation 
2.2 Clearness of presentation 

30  
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No. Topics Full Score Result 
2.3 Ability to connect relevant knowledge and information 
2.4 Personality and self-confidence 
2.5 Ability to answer questions logically 
2.6 Overall understanding of research carried out 

3 Publication of Thesis in Journal 5  
 Total Score 70  

Evaluation result: Based on the total score of both sections 
 Excellent  The total score of 90 and above 
 Good  The total score is between 75 and 89.9. 
 Pass  The total score is between 60 and 74.9. 
 Fail  The total score is less than 60. 
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ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบับที ่15/2549) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าการศึกษาอสิระ ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ คณะเทคโนโลยี 
-------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิต เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 หมวดท่ี 8 การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรคร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 จึงเห็นควรใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนวชิาการศึกษาอิสระไดเ้ม่ือไดล้งทะเบียนเรียนในรายวิชาตามหลกัสูตรมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ 
 2. นักศึกษาจะตอ้งไดรั้บการประเมินความกา้วหน้าของการศึกษาอิสระในทุกภาคการศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
  2.1 ไดเ้สนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมความเป็นมา ความส าคญั ของ
ปัญหา วตัถุประสงคข์องการศึกษาและแนวทางการศึกษาแลว้  2 หน่วยกิต 
  2.2 ไดเ้รียบเรียงเน้ือหาในส่วนทฤษฎี หลกัการ ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
สงัเคราะห์และ/หรือวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการศึกษาแลว้  2 หน่วยกิต 
  2.3 เรียบเรียงรายงานการศึกษาอิสระเรียบร้อย พร้อมส่งร่างรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์
แลว้  2 หน่วยกิต 
  หากนักศึกษาท างานไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระให้
ความเห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 
 3. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระแลว้ตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในภาคการศึกษานั้น มิฉะนั้นจะ
ถือวา่ไม่มีความกา้วหนา้ และไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S = 0 หน่วยกิต 
 4. นกัศึกษาตอ้งท าการสอบการศึกษาอิสระภายใน 45 วนัหลงัจากท่ีผ่านการประเมินผลความกา้วหน้า
และได้สัญลกัษณ์ S ครบ 6 หน่วยกิต ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วนั ให้ถือว่าการได้
สญัลกัษณ์ S ในคร้ังการประเมินคร้ังสุดทา้ยเป็นโมฆะ 
 5. นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้ปกจ านวน 1 ชุดพร้อมใบรับรองการ
แกไ้ข และแบบฟอร์มการตรวจรูปแบบ ต่อคณะเทคโนโลยี เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ หากตอ้งมีการ
ตรวจสอบเกิน 2 คร้ัง นกัศึกษาจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจ 100 บาทต่อคร้ัง 
 6. นักศึกษาต้องน ารายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ีคณบดีคณะเทคโนโลยีลงนามแล้วไป
ด าเนินการเขา้เล่มเยบ็ปกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั จ านวน 1 เล่ม และรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้เล่ม 
จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้ งส าเนาบทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษและแผ่นซีดีบันทึกขอ้มูลการศึกษาอิสระ 
จ านวน 4 ชุด ส่งให้คณะเทคโนโลยี ทั้ งน้ีระยะเวลาด าเนินการนบัตั้งแต่วนัสอบผ่านการศึกษาอิสระ การแกไ้ข 
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จนกระทั่งจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์ส่งให้คณะฯ ตอ้งแลว้เสร็จภายใน 45 วนั หากเกินก าหนดถือว่าการสอบผ่าน
การศึกษาอิสระเป็นโมฆะ 
 7. การด าเนินการท่ีนอกเหนือจากประกาศน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 8. ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.2549 
  
                (ลงช่ือ)     เกษม  นนัทชยั 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกษม  นนัทชยั) 
                  คณบดีคณะเทคโนโลย ี
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(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะเทคโนโลย ีฉบับที ่  15/2549) 
แนวทางและเกณฑ์การประเมนิผลการสอบ 

วชิา 661 897 การศึกษาอสิระ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ 

คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------- 

1. การประเมนิผลการสอบการศึกษาอสิระ ประกอบด้วยการประเมนิ 2 ส่วน คอื 
     (1) การประเมินคุณภาพของรายงานการศึกษาอิสระ โดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่านผลงานรายงาน
การศึกษาอิสระ 
     (2) การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดย
วธีิการสอบปากเปล่า 
2. การประเมนิ แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน 
 (1) คะแนนเก่ียวกบัเน้ือหาของรายงาน    60   คะแนน 
 (2) คะแนนเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษา 
  โดยการสอบปากเปล่า    40   คะแนน 
   คะแนนรวม                  100  คะแนน 
3. แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเกีย่วกบัเนือ้หาของรายงาน มดีงันี ้
 (1) ผูอ่้านสามารถสมมติตนเองเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจไดใ้นการศึกษาอิสระน้ี  5 คะแนน 
         
 (2)  ผูอ่้านสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ ปัญหาของการศึกษาอิสระน้ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
อยา่งไร  5 คะแนน 
 (3)  ผูอ่้านสามารถวเิคราะห์ไดว้า่เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาอิสระน้ี  15 คะแนน 
 (4) ผูผ้า่นทราบขอ้มูลจากการศึกษาอิสระน้ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือการพฒันาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต      
15 คะแนน 
 (5) ภาษา/ส านวนท่ีใชใ้นรายงานการศึกษาอิสระสามารถติดตามและท าความเขา้ใจไดง่้าย  10 คะแนน 
 (6) รูปแบบของรายงานการศึกษาอิสระมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ตามมาตรฐานของบณัฑิต
วทิยาลยั 10 คะแนน 
 ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาในขอ้ 3,4, 5 และ 6  อาจถูกปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระแต่ละเร่ือง 
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4. แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเกีย่วกบัการน าเสนอและการตอบค าถาม มดีงันี ้
 (1) รูปแบบของการน าเสนอ     (5 คะแนน) 
 (2) เทคนิค/เคร่ืองมือท่ีช่วยการน าเสนอ    (5 คะแนน) 
 (3) ความกระชบัรัดกมุและความคล่องตวัในการน าเสนอ  (5 คะแนน) 
 (4)  ความสมบูรณ์ครบถว้นของเน้ือหาในการน าเสนอ  (10 คะแนน) 
 (5)  ความสามารถในการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็น (15 คะแนน) 
  ทั้งน้ีใหน้กัศึกษาผูเ้ขา้สอบเสนอรายงานการศึกษาอิสระ ใชเ้วลาไม่เกิน 30 นาที ทั้งในการกล่า
แนะน าตวัเองและน าเสนอรายงานการศึกษาอิสระ เน้ือหาการน าเสนอควรประกอบดว้ย ประเด็นปัญหาท่ี
ท าการศึกษา ทฤษฎีและหลกัการท่ีใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา ผูมี้บทบาทตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของการศึกษา
อิสระ สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
  หลงัจากการน าเสนอรายงานการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ จะใชเ้วลาไม่
เกิน 1 ชัว่โมง ซกัถามนกัศึกษาผูเ้ขา้สอบ 
5. เกณฑ์การให้ระดบัการประเมนิ 
 - Excellent (ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม)   คะแนน  85-100 
 - Good  (ผลการประเมินขั้นดี)   คะแนน  75-84 
 - Pass  (ผลการประเมินขั้นผา่น)   คะแนน  65-74 
 - Fail  (ผลการประเมินขั้นตก)   คะแนน  < 65 
 
 ทั้งน้ีคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละส่วนตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ในส่วนนั้น ๆ  
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สรุปขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาอสิระ (วชิา 661 897 การศึกษาอสิระ) 
 

นกัศึกษาเสนอแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

คณบดีแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาลงทะเบียนการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาจดัท าเคา้โครงการศึกษาอิสระ และเสนอขออนุมติัต่อคณะเทคโนโลย ี
 

คณะฯตรวจสอบและอนุมติัเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาด าเนินการท าการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาไดรั้บผลการประเมินความกา้วหนา้เป็น S เท่ากบั 6 (เม่ือจดัท าร่างการศึกษาอิสระเสร็จเรียบร้อยแลว้) 
 

น.ศ.ยืน่ขอสอบและเสนอร่างรายงานการศึกษาอิสระ  
โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 20วนัก่อนสอบ 

 
คณะฯตรวจสอบและอนุมติัการสอบ 

 
คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ พร้อมก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบ 

 
คณะฯส่งรายงานการศึกษาอิสระใหก้รรมการสอบอ่านล่วงหนา้ก่อนการสอบอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 
ประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระแจง้ผลการสอบต่อคณะฯภายใน 3 วนัหลงัจากวนัสอบ 

 
                        ไม่ผา่น             ผา่นโดยมีเง่ือนไข 
 
            นศ. สอบใหม่ภายใน 60 วนัหลงัการสอบคร้ังแรก               ผา่น   นศ. แกไ้ขปรับปรุงตามเง่ือนไข 
 
 
                                       
 
นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกเยบ็เล่ม 1ฉบบั ท่ีคณะฯเพ่ือตรวจรูปแบบและใหค้วามเห็นชอบ 
  
          รูปแบบไม่ถูกตอ้ง   นกัศึกษาแกไ้ข     รูปแบบถูกตอ้ง 
 

พน้สภาพ  ไม่ผา่น 

นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขาปกเยบ็เล่มเรียบร้อยแลว้และรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้เล่ม 1 ชุด 
พร้อมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคณะเทคโนโลย ี(ภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ) 
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ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที ่34/2551) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการประเมนิผลรายวชิาวทิยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
………………………………………… 

 เพื่อให้การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                       
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยส์าธารณสุข ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551     
จึงประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยส์าธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบ
ทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 9 กนัยายน  พ.ศ.2551 
 
      (ลงช่ือ)   สุณีรัตน์  เอ่ียมละมยั 
      (รองศาสตราจารยสุ์ณีรัตน์  เอ่ียมละมยั) 
             คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบบัที ่34/2551) 
-------------------- 

หลกัการรายละเอียดประเมินผลรายวชิา 716 899 วทิยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตัวแพทยส์าธารณสุข คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 
การประเมนิผลการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ 

1. นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ โดยเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
วทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และเสนอต่อเวทีประชุมแสดงความกา้วหนา้อยา่งนอ้ย ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

2. เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ 

นักศึกษาเพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯ ได้
ก าหนดแผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ทั้งส้ิน 12 หน่วยกิต 
ส าหรับหลกัสูตรแบบ ก2 
 เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินให้ไดส้ัญลกัษณ์ S  ให้เป็นไปตาม
ปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิต ข้ึนไป ดงัน้ี 
1) ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์  ถือเป็น 25% ของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ทั้งหมด (3S) 
2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ถือเป็น 50% ของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ทั้งหมด (6S) 
3) การเขียนวทิยานิพนธ์เสร็จ   ถือเป็น 25% ของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ทั้งหมด (3S) 
 
 
 การก าหนดค่า S ใหพิ้จารณาเป็นสดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษา
ไดผ้่านการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และไดส้ัญลกัษณ์ S  ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรแต่ละ
แผนการศึกษา จะต้องด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินภายใน 45 ว ัน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

...................................................................... 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 คุณภาพของวทิยานิพนธ์    60    คะแนน 
 การน าเสนอและสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  25    คะแนน 
 การเผยแพร่ผลงาน     15    คะแนน 
    รวม   100  คะแนน 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
1. คุณภาพของวทิยานิพนธ์    60    คะแนน 

1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
-ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีส าคญั
ทั้งหมด ส่ือความหมายและภาษาถูกตอ้ง 

 
 
5 
 
 

 

 1.2 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยัและการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ความชดัเจน 
- การใชเ้หตุผล 
- ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
 น ามาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบค าถามวจิยัได ้ 
-ความครอบคลุม 
-การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
-การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั  

12  

 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยัและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
- ความชดัเจน 
- ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
- ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 

5  

 1.4 วธีิด าเนินการวจิยั 
- ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 
- ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

5  

 1.5 ผลการวจิยั การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการวจิยั 
- ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
- ความชดัเจน และถูกตอ้งของผลการวจิยั 
- รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มลู 
- สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

20  
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
- ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 
- การเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
- ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ต่าง ๆ 
  จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวจิยัมาใชใ้นการตอบปัญหา 
ทางการวจิยั 
-ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จาก หลกัฐานการวจิยั 

 1.6 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
- ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน าผลงานวจิยัไป 
ประยกุตใ์ช ้
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวจิยัท่ีควรศึกษาต่อไป 

5  

 1.7 การอา้งอิง 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหาการอา้งอิง 
- ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง  

15  

 1.8 ความถูกตอ้งการใชภ้าษาในการเขียนและจดัโครงสร้างใน 
การน าเสนอวทิยานิพนธ์ 

5  

2. การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์      25    คะแนน 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของส่ือ 
2.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบาย

เหตผุล 
2.6 ตอบตรงค าถาม 
2.7  ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถให ้

เหตผุลและอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 
2.8  ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 
 

25 
 

 

3. การเผยแพร่  
3.1 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

- ระดบัชาติ 

15 
 

 

 3.2 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบัชาติ 
- ทางวาจา 
- ทางลายลกัษณ์อกัษร 

 
15 
10 

 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

414 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน 

ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 รายการ หรือในแต่ละรายการ 
(เน้ือหาแตกต่างกนั) มากกวา่  1 คร้ัง จะไดค้ะแนนเตม็ 15 คะแนน 

  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 100  
   
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 
  -Excellent  ≥85 คะแนน 
  -Good   75-84 คะแนน 
  -Pass   60-74 คะแนน 
  -Fail    60 คะแนน 

(โดยใชค้่าคะแนนเฉล่ียจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน และใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์
ส่งคะแนนแบบปกปิดพร้อมผลการสอบผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มาท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ภายใน 3 วนั หลงัจากสอบเสร็จ) 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่  30 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์นักศึกษาระดบัปริญญาเอก 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 
----------------------------------------- 

 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  บงัเกิดผลดีต่อนักศึกษา และสอดคลอ้งกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2554  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี11/2554 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ไดมี้มติก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ ดงัน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 30 /2554) เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัในการท าวิทยานิพนธ์นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้  2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
   3.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีการแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 
   3.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 ขอ้ 4  การขอสอบและการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์  
      4.1 นกัศึกษาจะตอ้งสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ให้แลว้เสร็จภายใน 2 ปีการศึกษาหลงัจาก           
ไดล้งทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ก่อนสอบอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 
  4.2 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ดงัน้ี 
                                4.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   4.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
    4.2.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
        ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
   4.2.4 อาจารยป์ระจ า ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
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  โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั 
      4.3 การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั จึงจะด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้ 
 ขอ้  5  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ แผนการเรียน แบบ 2.1 จ านวน 36 
หน่วยกิต  ใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี 

เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั 3 
2. พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้

มี) และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3 

3. พฒันาเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ สามารถสอบผ่านเคา้โครงโดยการน าเสนอเคา้
โครงวทิยานิพนธ์  

3 

4. แกไ้ขเคา้โครงและไดรั้บอนุมติเคา้โครงวทิยานิพนธ์  3 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล 6 
6. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ 3 
7. นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญ และ
นกัวชิาการอ่ืน ๆ ไดใ้นลกัษณะการรายงานความกา้วหนา้ 

3 

8. สามารถน าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติหรือระดบัชาติ ท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัสูตร 

3 

9. นกัศึกษาส่งร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 3 
10. แก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและจัดท ารายงาน            

ผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบวทิยานิพนธ์   
6 

11. สอบวทิยานิพนธ์    
12.  ผลงานวิจยัวิทยานิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์หรือยอมรับให้ ตีพิมพใ์นวารสารท่ี

เป็น   ท่ียอมรับ ตามเกณฑข์องหลกัสูตร 
 

13. แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจัดท าฉบับ
สมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

รวมจ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

 ขอ้  6  การประเมินผล 
6.1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการและส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
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6.2 การประเมินผลในระหว่างการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ให้ใช้สัญลักษณ์ S 
(Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์เป็นท่ีน่า
พอใจ 

 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บ
การประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วย
กิต           ท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวา่ไม่มีความกา้วหนา้ จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้น ๆ 
ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 

6.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บการประเมินผลความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ให้พน้สภาพการ
เป็นนกัศึกษา 

 ขอ้  7  การสอบวทิยานิพนธ์ 
  7.1 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ดงัน้ี 
                               7.1.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   7.1.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
    7.1.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
   ต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณวุฒิระดับ             

ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ไม่นอ้ย
กวา่    1 คน 

   7.1.4 อาจารยป์ระจ า ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
   โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนั โดยเสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  7.2 ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  7.3 มีผลการประเมินความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามท่ี

หลกัสูตรก าหนด 
  7.4 ต้องด าเนินการสอบภายใน 45 วนั หลังจากท่ีนักศึกษาผ่านการประเมินผล

ความกา้วหนา้และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวชิาวทิยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรนั้น ๆ  

  7.5 นักศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จ านวนเท่ากบักรรมการสอบ พร้อมทั้งยื่นค าร้อง
ขอสอบเพ่ือให้คณะอนุมติัการสอบโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวนัสอบอย่างน้อย 3 
สปัดาห์ 
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  7.6 นกัศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน สามารถสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง ภายใน 60 วนั 
การสอบแก้ตัวจะต้องด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบ
วทิยานิพนธ์ใหม่  

 ขอ้  8 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ 
 ขอ้ 9  ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี      30    ธนัวาคม  พ.ศ. 2554 
 
                 (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่  33 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการประเมนิผลวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 
----------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท      
คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดีต่อนักศึกษา และสอดคลอ้งกับ
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบั
ท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประกอบกบัมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 23 
สิงหาคม 2554 และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2554   เม่ือวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2554 ไดมี้มติก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ ดงัน้ี 
          ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 33 / 2554 )  เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัใน
การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้  2  ใหย้กเลิกประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 28/2551) และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้  3  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  4  การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  4.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้เม่ือมีการแต่งตั้ ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ 
  4.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ 
 ขอ้  5  การสอบและการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ   
      5.1 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก(2) หรือ แผน ก แบบ ก 2 ตอ้ง
ผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์  
      5.2 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งผา่นการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
            5.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครง
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติัภายใน 2 ภาคการศึกษา  
            5.4 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ดงัน้ี 
  5.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  5.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  5.4.3 อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่นควรเป็นบุคคลเดียวกนัท่ีจะเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา)  
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  โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณสมบติัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั 
  5.5  คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ อาจารยท่ี์ปรึกษาอิสระเป็นผูเ้สนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ดงัน้ี 
  5.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  5.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  5.5.3 อาจารยป์ระจ าท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
 ขอ้ 6 การประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

6.1 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดปัญหาการศึกษา 1 
2. เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา  1 
3. การเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) 2 
4. สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ผา่นและไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) 1 
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  2 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 
7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 1 
8. การเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 3 
9. สอบวทิยานิพนธ์    

10. แกไ้ขวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และจดัท าฉบบั
สมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 รวมจ านวนหน่วยกติ 12 หน่วยกติ 
 

6.2 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. เสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา และการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- พฒันางานผลงานได ้50% แรกของงานท่ีตอ้งการจะท าทั้งหมด 
- พฒันาผลงานท่ีเหลืออีก 50% ไดค้รบถว้น 

4 

2. การเขียนการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ 

2 

3. สอบการศึกษาอิสระ  
4. แกไ้ขการศึกษาอิสระ ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และจดัท า

ฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

 รวมจ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
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  6.3 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. เสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา และการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- พฒันางานผลงานได ้50% แรกของงานท่ีตอ้งการจะท าทั้งหมด 
- พฒันาผลงานท่ีเหลืออีก 50% ไดค้รบถว้น 

2 

2. การเขียนการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ 

1 

3. สอบการศึกษาอิสระ  
4. แกไ้ขการศึกษาอิสระ ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และจดัท า

ฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

 รวมจ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 
 
 หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 
 ขอ้  7  การประเมินผล 

7.1 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินผลความกา้วหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จดัการและส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

7.2 การประเมินผลในระหวา่งการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้ใช้
สัญลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระเป็นท่ีน่าพอใจ 
  ให้อาจารย์ท่ีป รึกษาวิทยา นิพนธ์หรือการศึกษาอิส ระประ เ มิน
ความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บการประเมินให้ได้
สัญลกัษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน
จ านวนหน่วยกิต         ท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวา่ไม่มีความกา้วหน้า 
จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 

7.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บการประเมินผลความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ให้พน้สภาพการ
เป็นนกัศึกษา 

 ขอ้  8  การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  8.1  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ดงัน้ี 
   8.1.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   8.1.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
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   8.1.3 อาจารยป์ระจ าท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
   8.1.4 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่นไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
   โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 
โดยเสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
   8.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการสอบอยา่งนอ้ย 2 คน ดงัน้ี 
   8.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   8.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   8.2.3 อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
   โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั  
โดยเสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  8.3 ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  8.4  มีผลการประเมินความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยได้

สญัลกัษณ์ S ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  8.5 ตอ้งด าเนินการสอบภายใน 45 วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษาผา่นการประเมินผลความกา้วหนา้    และ

ไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ของหลกัสูตรนั้น ๆ  

  8.6 นักศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์จ านวนเท่ากับ
กรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ค  าร้องขอสอบเพ่ือให้คณะอนุมติัการสอบโดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและประธาน
หลกัสูตรก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ 

  8.7 นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง 
ภายใน 60 วนั การสอบแกต้วัจะตอ้งด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการ
สอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหม่  

 ขอ้ 9 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ         ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 72/2548) เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท า
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ขอ้ 10 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม พ.ศ.2554 
            (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
423 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่ 31 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารสอบวดัคุณสมบตั ินักศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ 

----------------------------------------- 
 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวดัคุณสมบติัของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จดัการ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อการจดัการศึกษา ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา และ
สอดคลอ้ง     กบัระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.5  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะวทิยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554  เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2554  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2554  เม่ือวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2554จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะ
วทิยาการจดัการ  ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 31/2554) เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัการสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวดัความรู้ความสามารถ
ของนกัศึกษาในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจยั
โดยอิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้ซ่ึงก าหนดให้
นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ตอ้งสอบผ่าน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติั ดงัน้ี 
  3.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบทั้ง 2 แบบ คือ การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า   
โดยตอ้งสอบผา่นขอ้เขียน จึงจะมีสิทธ์ิสอบปากเปล่า 
  3.2 คณะวิทยาการจดัการ เป็นผูด้  าเนินการจดัสอบวดัคุณสมบติั ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ใน
กรณี     ท่ีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
  3.3 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้มี
กรรมการ     ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาวิชาเอกเฉพาะร่วมดว้ยไม่เกิน 2 คน ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือให้คณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัตอ้งมี
คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  3.4 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบติัได ้ 
       3.4.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต  แบบ 1 (Non-course work) สามารถขอสอบ
ไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป 
 3.4.2  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2 (Course work) ตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวชิาบงัคบัครบตามหลกัสูตรและสอบผา่น  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  3.5 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นสัญลกัษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U 
หมายถึง สอบไม่ผา่น 
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  3.6 เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั ตอ้งสอบผ่านขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า จึง
จะถือวา่สอบผา่นวดัคุณสมบติั   
  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ
และบณัฑิตวทิยาลยั ผา่นประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
  3.7 นักศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัผ่านแลว้ จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต มีสิทธ์ิ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้
  3.8 นกัศึกษาตามขอ้ 3.4 ท่ีสอบวดัความรู้คร้ังแรกไม่ผา่น สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง ในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบัติคร้ังท่ีสองไม่ผ่านจะพน้สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 
 ขอ้ 4  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั และประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
 ขอ้ 5 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี   30  ธนัวาคม พ.ศ.2554 
 
            (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่32 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ 

----------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อการจดัการศึกษา ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
และสอดคลอ้งกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.2 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะวิทยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554  เม่ือ
วนัท่ี  29 สิงหาคม 2554  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2554  
เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2554  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ      ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 32/2554) เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัการสอบประมวลความรู้ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้นักศึกษาใน
หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  3.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบทั้ง 2 แบบ คือ การสอบขอ้เขียน และการสอบปาก
เปล่า โดยตอ้งสอบผา่นขอ้เขียน จึงจะมีมีสิทธ์ิสอบปากเปล่า 
  3.2 คณะวทิยาการจดัการ เป็นผูด้  าเนินการจดัสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
  3.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
  3.4 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้เป็นนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
แผน ข   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  3.5  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ S หมายถึง สอบผา่น หรือ U 
หมายถึง สอบไม่ผา่น 
  3.6  เกณฑก์ารประเมินการสอบประเมินความรู้  ตอ้งสอบผา่นทั้งการสอบขอ้เขียนและการสอบปาก
เปล่า     จึงจะถือวา่สอบผา่นประมวลความรู้ 
  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพฒันา
วชิาการและบณัฑิตวทิยาลยั ผา่นประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
  3.7 นกัศึกษาตามขอ้ 3.4 ท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 
ในภาคการศึกษาถดัไป นักศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองไม่ผ่านจะพน้สภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 
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 ขอ้ 4  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวดั
คุณสมบติั   ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบ
วดัคุณสมบติั และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั 
(แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
 ขอ้ 5 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี   30 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

 
            (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่  1 /2554) 
                               เร่ือง  แนวปฏบิัตใินการท าดุษฎนีิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดบัดุษฎบีัณฑิต 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าดุษฎีนิพนธ์ ของนกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต แผนการเรียน  แบบ 2.1  ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา  
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  12/2553   เม่ือวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2553   มี
มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวชิาดุษฎีนิพนธ์ไดเ้ม่ือมีการแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเสร็จส้ินแลว้และตอ้ง
ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 

 มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้   3  หน่วยกิต 
  3.4   สอบผา่นเคา้โครง (บทท่ี 1,2,3)     3  หน่วยกิต 
  3.5   ด าเนินการวจิยัตามแผน โดย 
   3.5.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล  6  หน่วยกิต 
   3.5.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล     6  หน่วยกิต 
   3.5.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั   6  หน่วยกิต 
  3.6   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์   6  หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 
 แนวปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่ปรากฏในประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 72/2548  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  6   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2554 
 
             (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี  

     (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่ 2 /2554) 
                              เร่ือง   แนวปฏบิัตใินการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดบัมหาบณัฑติ 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและ
วฒันธรรม  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์   ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี  12/2553   เม่ือวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2553   มีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือ ไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์  I  ในรายวชิาใด ๆ   และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  

2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของ อาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต     มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้(บทท่ี 1,2,3) 3  หน่วยกิต 
  3.4   ด าเนินการวจิยัตามแผน โดย       2  หน่วยกิต 
   3.4.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล   
   3.4.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล      
   3.4.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั    
  3.5   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างวทิยานิพนธ์   1 หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
แลว้ จะไดป้ระเมินใหไ้ด ้ S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

4.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ตอ้งเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความ 
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา 

5.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
ฉบบัท่ี 72/2548   เร่ืองเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม  
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552   เป็นตน้ไป                               
 ประกาศ ณ วนัท่ี   6    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2554 
 
                 (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี 

         (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่ 4 /2557) 
              เร่ือง   แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
                                                     สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 
ของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา และเพื่อให้
สอดคลอ้งกับระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   ในคราวประชุมคร้ังท่ี  1/2557    เม่ือวนัท่ี  17 มกราคม 2557   
มีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือ ไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์  I  ในรายวชิาใด ๆ   และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  

2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของ อาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต     มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้(บทท่ี 1,2,3) 3  หน่วยกิต 
  3.4   ด าเนินการวจิยัตามแผน โดย       2  หน่วยกิต 
   3.4.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล   
   3.4.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล      
   3.4.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั    
  3.5   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างวทิยานิพนธ์   1 หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 แนวปฏิบัติใดๆท่ีไม่ปรากฏในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 88/2555 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาดุริยางศิลป์ 
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นตน้ไป                               
 ประกาศ ณ วนัท่ี   20    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
                 (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี 

         (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่ 5 /2557) 
       เร่ือง   แนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     แผนการเรียน แบบ 2.1     ของสาขาวิชา                
ดุริยางคศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของ  คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   ในคราวประชุมคร้ังท่ี  1/2557    เม่ือวนัท่ี  17 มกราคม 2557   มีมติให้
ก าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือ ไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์  I  ในรายวชิาใด ๆ   และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  

2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของ อาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียน  แบบ 2.1   จ านวน 36  หน่วยกิต     มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้   3  หน่วยกิต 
  3.4   สอบผา่นเคา้โครง(บทท่ี 1,2,3)       3  หน่วยกิต 
  3.5  ด าเนินการวจิยัตามแผนโดย 
   3.5.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล  6  หน่วยกิต 
   3.5.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล     6  หน่วยกิต 
   3.5.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั   6  หน่วยกิต 
  3.6   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างวทิยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 แนวปฏิบัติใดๆท่ีไม่ปรากฏในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 88/2555 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาดุริยางศิลป์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์               
ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นตน้ไป                               
 ประกาศ ณ วนัท่ี   20    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
                 (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี 

         (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 


