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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การจดัระบบการบริหารบัณฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 

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

 เพ่ือให้การจดัระบบการบริหารงานของบณัฑิตวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และ

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2548 จึงตราข้อบังคบัไว้

ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 

พ.ศ.2548” 

 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัใหมี้คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั 

และการจดัระบบการบริหารงานในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2541 

 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือมติอ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือขดัแยง้กบั

ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “สภามหาวทิยาลยั”  หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ขอ้ 5. การบริหารงานของบณัฑิตวิทยาลยัให้ดาํเนินการโดยคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการตาม ขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัน้ี 

 ขอ้ 6. คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

  6.1 อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 

  6.2 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จาํนวน 1 คน  เป็นกรรมการ 

  6.3 ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวนไม่เกิน 6 คน    เป็นกรรมการ 

  6.4 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการตาม ขอ้ 6.3 ใหอ้ธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี แต่อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้

 ในกรณีท่ีเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการอาจเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

เป็นผูช่้วยเลขานุการได ้

 ขอ้ 7. คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั มีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 

  7.1 วางนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการศึกษาระดบั 

      บณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 

  7.2 วางนโยบายและแผนงานเก่ียวกบัการจดัการหลกัสูตรสหสาขาวชิา 

  7.3 พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตวทิยาลยั 
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7.4 พิจารณาการขอจดัตั้ง จดัสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของบณัฑิตวทิยาลยั 

7.5 วางนโยบายและแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

7.6 ส่งเสริมและพฒันาการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งการเสาะแสวงหาแหล่ง 

      ทุนเพ่ือสนบัสนุนการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

7.7 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึง 

      เร่ืองใดหรือเพ่ือมอบหมายใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัอยูใ่นอาํนาจ 

      หนา้ท่ีของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

  7.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ้ 8. การประชุมคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั และหนา้ท่ีของเลขานุการคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวิทยาลยั ให้นาํขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

 ขอ้ 9. ให้มีคณะกรรมการเพ่ือประสานงานการปฏิบติัตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี 

องคป์ระกอบ อาํนาจ หนา้ท่ีของคณะกรรการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 ขอ้ 10. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจ

ออกประกาศหรือแนวปฏิบติัเพิ่มเติม ซ่ึงไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 ขอ้ 11. โครงสร้างและการบริหารงานของบณัฑิตวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามท่ีสภามหาวทิยาลยัเห็นชอบ 

 ขอ้ 12. ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามขอ้บงัคบัน้ีให้นาํระเบียบและ

ประกาศท่ีใชอ้ยูเ่ดิมมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ขอ้ 13. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 

 ขอ้ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั หรือการดาํเนินการอ่ืนใด ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัน้ีให้

อธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั การวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด 

 

 ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2548 

 

 

      (ลงช่ือ)    พลตาํรวจเอก  เภา  สารสิน 

                (เภา   สารสิน) 

               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การจดัระบบการบริหารบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่2)  

พ.ศ.2551 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานของบณัฑิตวิทยาลยั  เพ่ือให้การกาํหนดนโยบายและ

แผนงานบณัฑิตวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลยัขอนแก่นและความตอ้งการของชุมชน

และเ ช่ือมโยงงานวิจัยบัณฑิตศึกษากับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนา

มหาวทิยาลยัขอนแก่นไปสู่มหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัได ้ 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น                

พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลยัขอนแก่นในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2551  เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2551 จึงตรา

ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551” 

 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกความในขอ้ 6.2  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการจดัระบบการบริหาร

บณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

  “ 6.2 รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอธิการบดีมอบหมายจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการ” 

 

 ประกาศ  ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2551 

 

 

      (ลงช่ือ)    พลตาํรวจเอก  เภา  สารสิน 

                (เภา   สารสิน) 

               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

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

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีใชใ้นปัจจุบนัให้มีความ

เหมาะสมยิง่ข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ

เพ่ือให้การบริหารงานดา้นวิชาการดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึง

ใหอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดงัต่อไปน้ี 

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา่ “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 

 2. ใหใ้ชป้ระกาศกระทรวงน้ีสาํหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาหลงัปริญญาตรี) 

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลงัปริญญาโท) ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกทุก

สาขาวิชา สาํหรับหลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่และหลกัสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน และใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 3. ใหย้กเลิก 

  3.1 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 

พ.ศ. 2533” ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 

  3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2542” ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

 4. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  4.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงมุ่งให้มีความสัมพนัธ์

สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ

สถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชาํนาญ

ในสาขาวชิาเฉพาะ เพ่ือใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน และควรเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี

มีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง 

  อน่ึง ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของหลกัสูตรท่ีจะเขา้

ศึกษา 

  4.2 หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกับแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เนน้การพฒันานกัวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงใน

สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยัเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ย่างมีอิสระ รวมทั้งมี

ความสามารถในการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญ

กบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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 5. ระบบการจดัการศึกษา ใชร้ะบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาํหนด

ระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิต โดยมีสดัส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ 

  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถื้อแนวทาง ดงัน้ี 

  ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 

  ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สปัดาห์ 

  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศึกษานั้น 

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจนดว้ย 

 6. การคิดหน่วยกิต 

  6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  6.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  6.4 การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาทาํโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  6.5 การคน้ควา้อิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  6.6 วิทยานิพนธ์ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 7. โครงสร้างหลกัสูตร 

  7.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

  7.2 ปริญญาโท ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  

36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

   แผน  ก      เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี  

    แบบ ก 1 ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดใหเ้รียนรายวชิาเพ่ิมเติมหรือทาํกิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วย

กิต แต่จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 

    แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และ

ศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
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   แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ 

แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

  7.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนัก

วชิาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได ้ โดยไม่นับ

หน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด ดงัน้ี 

    แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

    แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมี   มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 

แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ

ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

   แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วย

กิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

   แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วย

กิต และศึกษางานรายวชิาชีพอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมี   มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 

 8. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา หรือ

วิทยานิพนธ์จากหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาให้กบันักศึกษาท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได ้ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งศึกษาใหค้รบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไว้

ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และเป็นไปตามหลกัเณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาใน

ระบบ และแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอนของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 9. จาํนวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร

หน่ึงหลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  9.1  ปริญญาโท 

   9.1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั  จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

   9.1.2    อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

    1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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    2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือ

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รอง

ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   9.1.3 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี

ประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   9.1.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมี

คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่   ผูช่้วยศาสตราจารยใ์น

สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  9.2 ปริญญาเอก 

   9.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

   9.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

    1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

    2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือ

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   9.2.3 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี

ประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   9.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา 

  9.3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จาํนวนและคุณสมบติัของ

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 
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 10. ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

  10.1  อาจารยป์ระจาํ 1 คน   ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจาํท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 5 คน 

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน 

  10.2  อาจารยป์ระจาํ 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญาโท

ไดไ้ม่เกิน 15 คน 

  หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ให้คิดสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษา

ท่ีทาํวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน ทั้งน้ี ให้นบัรวมนกัศึกษาท่ียงัไม่สาํเร็จ

การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

  10.3 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งทาํหนา้ที่อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 

 11. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  11.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  11.2  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

  11.3  ปริญญาโท จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  11.4  ปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียน

ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 12.  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ และใหใ้ชเ้วลาศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ดงัน้ี 

  12.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี

การศึกษา 

  12.2  ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

  12.3  ปริญญาเอก ผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใชเ้วลาศึกษา

ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี

การศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบนัอุดมศึกษากาํหนดจาํนวน

หน่วยกิตท่ีใหล้งทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกบัจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดขา้งตน้

ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม 

  หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจาํนวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ก็อาจทาํได ้ แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา 
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 13. เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

  13.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเรียนครบตามจาํนวน

หน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ

เทียบเท่า 

  13.2 ปริญญาโท 

   13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรือ

อยา่งน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง

วชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  

   13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้ง

ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์

จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

   13.2.3 แผน ข ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้งไดร้ะดบั

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานั้น 

  13.3 ปริญญาเอก 

   13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษาตามหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผูมี้สิทธิ

ขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตอ้ง

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนัและผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรือ

อยา่งน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง

วชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

   13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบั

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

เพ่ือเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการ 

ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ

ตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือ

ส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวชิานั้น 
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 14. ช่ือประกาศนียบตัรและช่ือปริญญา 

  14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้ใชช่ื้อว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Diploma)” 

อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิต (Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 

  14.2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใชช่ื้อวา่ “ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 

  14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

ปริญญาในสาขาวชิา และอกัษรยอ่สาํหรับสาขาวชิาไวแ้ลว้ ใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามท่ีกาํหนดใน  พระราชกฤษฎีกา

นั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยงัมิไดก้าํหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวชิา และอกัษรยอ่สาํหรับสาขาวชิาใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามหลกัเกณฑก์าร

กาํหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

 15. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้

ชดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 

  15.1  การบริหารหลกัสูตร 

  15.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 

  15.3  การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 

  15.4    ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 16. การพฒันาหลกัสูตร ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีดา้น

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสูตรอยา่ง

ต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

                17. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได ้ หรือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือจากท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถื้อคาํวนิิจฉยั

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 

 

 

                    (ลงช่ือ)  อดิศยั  โพธารามิก 

        (นายอดิศยั  โพธารามิก) 

           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  

(ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2550      

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

 

 เพ่ือให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

สูง สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ

เ พ่ื อ เ ป็ น การ ใ ห้โ อ กา สใ น ก าร ศึ ก ษ า แ ก่นัก ศึ ก ษ าจึ ง เ ห็ น สมค วร ป รั บป รุ ง แ ก้ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ร ะ เ บี ย บ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2548 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ. 

2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี  4/2550 เม่ือวนัท่ี   6  มิถุนายน  2550  

สภามหาวทิยาลยั  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)             

พ.ศ. 2550” 

 ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีให้ใชส้ําหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกหลกัสูตร  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3.   ให้ยกเลิกความในข้อ 16.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“16.2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นหลกัใน

กระบวนการจดัการศึกษาของหลกัสูตร โดยทาํหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น อาจารยป์ระจาํแต่ละคนจะเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร ได ้1 หลกัสูตร ทั้งน้ีอาจเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ ไดอี้ก  1 หลกัสูตร โดย

ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจาํอยู่แลว้ และสามารถเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใน

ระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวชิาเดียวกนัหรือสมัพนัธ์กนัไดอี้ก 1 หลกัสูตร 

 ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน ให้นับรวมเป็น 1 

หลกัสูตรตามระเบียบน้ีดว้ย” 

 ขอ้ 4.  ให้ยกเลิกความในขอ้ 22 และขอ้ 23 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 22.  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

            อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เป็นอาจารยป์ระจาํ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์

กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   

                                              สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

 



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

26 
 คู่

มือ
นั

กศึ
กษ

า 
25

58
 

ขอ้ 23.   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

                        เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทางวิชาการรวมทั้ง

ประสบการณ์การทาํวิจยั เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสมอาจแต่งตั้ง

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก็ได”้ 

 ข้อ 5.  ให้ยกเลิกความในข้อ 31.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“31.4   การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยกว่าหรือมากกว่าท่ีกาํหนดในขอ้ 31.2 และ 31.3 ให้

ออกเป็นประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั” 

 ขอ้ 6. ให้ยกเลิกความในขอ้ 52 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 52. ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผ่านตามขอ้ 50.2 มีสิทธิยื่นขอ

สอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  

            ในกรณีท่ีไม่ผ่านการสอบตามนยัแห่งขอ้ 50.1 ให้ยื่นขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนั

หลงัวนัครบกาํหนดการแกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบกาํหนดการแกไ้ข 

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะ

กาํหนดหากไม่ดาํเนินการตามกาํหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้หรือมิตอ้งปฏิบติัตาม

ระเบียบหรือ หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด 

การอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ เ ป็นไปตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด” 

 ขอ้ 7.  ใหย้กเลิกความในขอ้ 63. แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 63. ให้ยกเวน้การบงัคบัใชข้อ้ 54 และ 60 กบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 

โดยให้ใชเ้กณฑท่ี์เก่ียวขอ้งดงักล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2544  แทน” 

ทั้งน้ี นกัศึกษาหสั  44  และ 45  ท่ีลาออกไปดว้ยเหตุผลเพราะไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาได ้ภายใน

ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด  ถา้ตอ้งการขอกลบัมามีสถานภาพตามนยัแห่งระเบียบน้ี ใหด้าํเนินการภายใน 90 วนั

นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชร้ะเบียบน้ี 

 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 

 

                                (ลงช่ือ)   พลตาํรวจเอก  เภา สารสิน 

                                                                                                                            (เภา สารสิน) 

                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548 

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

 

เพ่ือให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548   และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี     5/2548  เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลยั             

จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 

หมวดที ่ 1 

บททัว่ไป 

 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชส้าํหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกหลกัสูตร  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2544                     

บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง่ หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัหรือคณะท่ีขดัหรือแยง้กบั 

ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 .   ในระเบียบน้ี 

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง   คณะ บณัฑิตวทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

“คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะ บณัฑิตวทิยาลยั หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตร              

                                          ระดบับณัฑิตศึกษา 

 “สาขาวชิา” หมายถึง  สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดี 

                                                                เพ่ือรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

 “ประธานหลกัสูตร”   หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

“สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ”  หมายถึง  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล (สาํนกับริหารและพฒันา               

                                                                     วชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น   

                                                    (ฉบบัท่ี 3/2548) 
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 “บณัฑิตวทิยาลยั”      หมายถึง  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั”    หมายถึง   คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั    

                                             มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “นกัศึกษา”         หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 5. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจออกหลกัเกณฑ ์ ประกาศ คาํสัง่ หรือระเบียบ

ปฏิบติัซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการและการปฏิบติัไวใ้นระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ

อธิการบดี และใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การ  คาํวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

  ทั้งน้ีการวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 

หมวดที ่ 2 

ระบบการจดัการศึกษา 

 

ข้อ 6. การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 6.1 บณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษามาตรฐานของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 

6.2 บณัฑิตวทิยาลยัมีหนา้ท่ีประสานงานและสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส่วนคณะและ

ภาควชิามีหนา้ท่ีจดัการศึกษาในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.3 บณัฑิตวทิยาลยัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม เพ่ือบริหารและจดัการศึกษา

ในหลกัสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวขอ้งกบัหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหนา้ท่ีตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั 

ข้อ 7.  ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใชร้ะบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์    ส่วนภาคฤดูร้อน

อาจจดัไดต้ามความจาํเป็นของแต่ละหลกัสูตร โดยให้กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตมีสัดส่วน

เทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ หลกัสูตรอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค ระบบ

จตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได ้โดยใหถื้อแนวทางดงัน้ี 

ระบบไตรภาค หน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 

ระบบจตุรภาค  หน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สปัดาห์ 
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ข้อ 8. การคิดหน่วยกิต  

8.1 ระบบทวภิาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดก้บั 12/15 หน่วยกิตระบบทวภิาค หรือ 4  

                หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทียบไดก้บั  5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

             1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดก้บั 10/15 หน่วยกิตระบบทวภิาค หรือ 2  

หน่วยกิตระบบทวภิาค เทียบไดก้บั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ข้อ 9. การจดัแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

9.1 การจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาํหรับ

ระบบทวภิาค 

9.2 การจดัแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตร นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาํหรับระบบ

ทวภิาค 

ข้อ 10. หลกัสูตรหน่ึงๆ อาจจดัระบบการศึกษา และหรือจดัแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได ้ 

ทั้งน้ี ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการจดัแผนการศึกษาตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยั 

 

หมวดที ่3 

หลกัสูตร 

 

ข้อ 11. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะส้ินสุดในตวัเอง สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่ามาแลว้ 
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11.2 หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาการและ

หรือการวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสูงกวา่ขั้นปริญญาบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญ

หรือ ประสิทธิภาพในทางวชิาชีพ และเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะส้ินสุดในตวัเอง สาํหรับผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

11.4 หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาการ การ

วจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสูงกวา่ปริญญามหาบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12. โครงสร้างของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

12.1 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

12.2 หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น  2  แผนคือ 

แผน     ก      เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการทาํวทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 

                                     แบบ ก 1   ทาํเฉพาะวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และหลกัสูตรอาจกาํหนดให้

ศึกษารายวชิาเพ่ิมเติม หรือทาํกิจกรรมวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นบัหน่วย

กิตแต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

                            แบบ ก 2  ทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา                          

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

แผน  ข    เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิาโดยไม่ตอ้งทาํวทิยานิพนธ์  

                 แต่ตอ้งมีการศึกษาอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

    ทั้งน้ี สาขาวชิาใดเปิดสอนหลกัสูตรแผน ก ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข      

                ดว้ย แต่ถา้เปิดสอนหลกัสูตรแผน ข จะตอ้งมีหลกัสูตร แผน ก ใหน้กัศึกษาเลือก 

                ศึกษาไวด้ว้ย 

12.3 หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต      

ผูเ้ข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงให้มีจํานวน    

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต  

ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต    

แบ่งการศึกษาเป็น   2  แบบ คือ 

แบบ  1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

หลกัสูตรอาจกาํหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน

ได ้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ดงัน้ี 

แบบ 1.1   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร 

             บณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
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แบบ 1.2   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร 

             บณัฑิตจะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้  วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกนั 

แบบ 2    เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ

ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และมีการศึกษารายวชิาเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 

แบบ 2.1   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และศึกษา

รายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร

บณัฑิต จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา

อีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้  วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกนั 

ข้อ 13. ประเภทของหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

13.1 หลกัสูตรปกต ิ(Regular Program) หมายถึง หลกัสูตรในสาขาวชิาหน่ึงท่ีใชภ้าษาไทยเป็นส่ือหลกั

ในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน

ดว้ยก็ได ้

13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสูตรในสาขาวิชาหน่ึงท่ีใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร รวมทั้งการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

13.3 หลกัสูตรนานาชาต ิ(International Program) หมายถึง หลกัสูตรท่ีมีองคค์วามรู้ และเน้ือหาสาระท่ี

มีความเป็นสากล และมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพ่ือมุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้

คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 

ข้อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา เป็นดงัน้ี 

14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

14.2 ปริญญามหาบณัฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

14.3 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ผูท่ี้สาํเร็จปริญญาบณัฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้สาํเร็จปริญญา 

          มหาบณัฑิต   ไม่เกิน 6  ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาสาํหรับหลกัสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือท่ีจดัการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 15. การประกนัคุณภาพ 

 ให้กาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรไวใ้นทุกหลกัสูตรให้ชดัเจน และมีการ

ดาํเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจดัทาํรายงานตามแนวทางการประกนัคุณภาพของบณัฑิต

วทิยาลยัและมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีอยา่งนอ้ยแต่ละหลกัสูตรตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินตนเองปีละหน่ึง

คร้ัง เสนอต่อคณบดีตน้สงักดัพร้อมส่งสาํเนาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
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หมวดที ่ 4 

อาจารย์ระดบับัณฑิตศึกษา 

 

ข้อ 16. อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา ประกอบดว้ย  

16.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง ขา้ราชการ พนักงาน หรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัจา้งเพ่ือปฏิบติังานใน

หลกัสูตร สังกดัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาํหน้าท่ีหลกัดา้นการสอนและวิจยั และมีคุณสมบติั

ตามท่ีกาํหนด ของภาระงานดา้นการเรียนการสอน 

16.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นหลกัในกระบวนการจดั

การศึกษาของหลกัสูตร โดยทาํหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น   อาจารยแ์ต่ละคนจะเป็น

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในขณะใดขณะหน่ึงไดเ้พียงหลกัสูตรเดียวเท่านั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ เก่ียวกบัหลกัสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การ

ติดตามประเมินผลหลกัสูตร และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารยป์ระจาํหรืออาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายหรือแต่งตั้ง

ใหท้าํหนา้ท่ีสอนในรายวชิาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

16.5 อาจารย์ทีป่รึกษาทัว่ไป หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีคณะแต่งตั้งเพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้น 

การศึกษาและการจดัแผนการเรียนของนกัศึกษา 

16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้รับผิดชอบ

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณา

เคา้โครง การให้คาํแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้ งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบ

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจาํ หรือ อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีคณะ   

แต่งตั้ง เพ่ือใหท้าํหนา้ท่ีร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการพิจารณาเคา้โครง รวมทั้งช่วยเหลือ

ให ้คาํแนะนาํและควบคุมดูแลการทาํวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

16.8 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีในการเรียนการ

สอนระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณวฒิุทางการศึกษาและตาํแหน่งทางวิชาการ

ตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

16.9 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ีบางส่วนใน

การเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา โดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวฒิุทางการศึกษาและหรือ

ตาํแหน่งทางวชิาการตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความชาํนาญเฉพาะท่ี

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่โดยตรงต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆ ทั้งน้ีหากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์  จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 

เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากว่า
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ระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้ง

เป็นบุคลากรประจาํมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

16.10 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

ข้อ 17. คุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํและมีคุณสมบติัไม่ตํ่ากวา่คุณสมบติัของการเป็นอาจารยผ์ูส้อนตามระดบั 

ของหลกัสูตรนั้นๆ 

ข้อ 18. คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

18.1 หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาท่ีสอนหรือสาขาวชิา

ท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

18.2 หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาท่ีสอนหรือ

สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

ข้อ 19. การบริหารจดัการศึกษาหลกัสูตร อยา่งนอ้ยตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

19.1   มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ      

หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 3 คน 

19.2 หลกัสูตรหน่ึงๆ ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงคณะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรดงักล่าว อาจกาํกบัดูแลหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง หรือหลาย

หลักสูตรก็ได้ ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามท่ีคณะกําหนดองค์ประกอบและอาํนาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกาํหนด 

ข้อ 20.  ใหมี้คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลคุณภาพและการบริหารจดัการ

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรในองคร์วมของคณะนั้นๆ องคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกาํหนด 

ข้อ 21.  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

21.1   หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํ หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์น

สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ี

มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

 



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

34 
 คู่

มือ
นั

กศึ
กษ

า 
25

58
 

21.2   หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํ หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง

ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน

และการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ข้อ 22.   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

เป็นอาจารยป์ระจาํ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่            

ตํ่ากวา่  รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํ

วจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ข้อ 23.   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

เป็นอาจารยป์ระจาํ หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิการศึกษา และตาํแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้ ง

ประสบการณ์การทาํวจิยั เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม  อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   

วทิยานิพนธ์ร่วมก็ได ้

ข้อ 24. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั อาจแต่งตั้ง

ผูท้รงคุณวฒิุ หรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคลากรประจาํมหาวิทยาลยัท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง

นั้น  ๆ  ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 25. ภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 อาจารยป์ระจาํ 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบณัฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบณัฑิตไดไ้ม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระของ

นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษา

อิสระ ให้คิดสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํการศึกษา

อิสระ 3 คน ทั้งน้ีใหน้บัรวมนกัศึกษาท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

 หากหลักสูตรใดมีอาจารยป์ระจําท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์ได้

มากกวา่  5 คน อาจขอขยายเพิ่มข้ึนไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 10 คน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

 

หมวดที ่ 5 

การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ 26. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 26.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และมี

คุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

26.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
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ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต   

ตามที่หลกัสูตรกาํหนด และมีคุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

 26.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า   ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

และมีคุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

 26.4 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

26.4.1  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ําเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร

บัณฑิตชั้ นสูง ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติ อ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด หรือ 

26.4.2  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้าํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต ใน

สาขาวชิาเดียวกนัหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา โดยมีผลการเรียน

ดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะทาํวิทยานิพนธ์ได ้หรือ

มีคุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวิทยาลยั

กาํหนด 

ข้อ 27. การรับสมคัร 

ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืน  ๆใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั  

ข้อ 28. การรับเขา้ศึกษา 

28.1   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะเป็นผูก้าํหนด

เง่ือนไข วธีิการและจาํนวนนกัศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวชิา และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะและ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

28.2   คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเขา้ศึกษาเป็นกรณี

พิเศษได ้ทั้งน้ีตอ้งผา่นการพิจารณารับเขา้จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

28.3   คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรับผูมี้พ้ืนความรู้ไม่ตํ่ากว่า

ปริญญาบณัฑิต และมีคุณสมบติัตามขอ้ 26 เขา้ศึกษาหรือวจิยัโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษ

เฉพาะรายได ้ทั้งน้ีตอ้งผา่นการพิจารณารับเขา้จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

28.4   ในกรณีท่ีผูส้มคัรกาํลงัรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต หรือปริญญามหาบณัฑิต แลว้แต่กรณี 

การรับเขา้ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูส้มคัรส่งหลกัฐานการสาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้น

หน่ึงตามท่ีหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษานั้นกาํหนด ภายในเวลาท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

28.5     การรับนกัศึกษาต่างชาติ ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ข้อ 29. การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
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ข้อ 30. ประเภทของนกัศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

30.1  นกัศึกษาสามญั คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือรับเขา้

เป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของ

แต่ละสาขาวิชา  จึงจะไดรั้บเขา้เป็นนักศึกษาตามหลกัสูตรในสาขาวิชาต่าง  ๆ เพ่ือรับปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัร 

30.2  นกัศึกษาวสิามญั คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษา  โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ 

        ประกาศนียบตัร การดาํเนินการเก่ียวกบันกัศึกษาวสิามญัใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

หมวดที ่ 6 

การลงทะเบียนวชิาเรียน 

 

ข้อ 31.  การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวชิาเรียน 

31.1 การลงทะเบียนวชิาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

31.1.1  การลงทะเบียนโดยนบัหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 

31.1.2  การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 

นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตอ้งลงทะเบียนวิชาเรียนไม่นอ้ย

กวา่ 9 หน่วยกิต และไม่มากกวา่ 15 หน่วยกิต 

นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบไม่เตม็เวลา ตอ้งลงทะเบียนวชิาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 

3 หน่วยกิต และไม่มากกวา่ 8 หน่วยกิต 

นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขา้ศึกษาในภาคเรียนท่ีหน่ึง 

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ียงัสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) อาจไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดย

การอนุมติัของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   ทั้งน้ีตอ้งต่อ

ทะเบียนนกัศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาเตม็ตามอตัราท่ีกาํหนด 

31.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะลงทะเบียนวชิาเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต  

31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีกาํหนดในขอ้ 31.2 และ 31.3 จะกระทาํไดใ้น

กรณีท่ีจาํนวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลกัสูตรมีจาํนวนนอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ 

และจาํเป็นตอ้งสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

31.5 นกัศึกษาจะลงทะเบียนวชิาเรียนซํ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวชิาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผ้ลการเรียน

ตั้งแต่ระดบัคะแนน B ข้ึนไปแลว้มิได ้

ในกรณีท่ีนกัศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลกัสูตรแลว้ แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 

3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผ้ลการ

เรียนตํ่ากวา่ระดบัคะแนน A ได ้
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31.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยงัไม่สําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ีลาพัก

การศึกษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

31.7 นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนวชิาท่ีบรรจุอยูใ่นแผนการเรียนตามหลกัสูตรหรือรายวชิาท่ีเทียบเท่า

ในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลกัสูตรได ้ เม่ือไดรั้บความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 32. เกณฑก์ารขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ  33 . การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วทั้ งจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 34. การเปล่ียนสาขาวชิา  

นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาไดเ้ม่ือศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 8 

หน่วยกิต มีรายวชิาท่ีสามารถโอนเขา้สาขาวิชาใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอน

ตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลว้แต่กรณี และไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี 

สาํหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 

1 นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวชิาไดห้ลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนเรียนแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา และ

ไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกัยภาพในการทาํวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิาใหม่ได ้

  การดาํเนินการเปล่ียนสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 35. การเปล่ียนระดบัการศึกษา 

   นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัท่ีตํ่ากวา่ อาจไดรั้บการพิจารณาใหโ้อนเขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัท่ีสูง

กวา่ หรือในทางกลบักนั นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัท่ีสูงกวา่ อาจไดรั้บการพิจารณาให้โอนเขา้ศึกษาใน

หลกัสูตรระดบัท่ี     ตํ่ากวา่ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรนั้นๆ  และ/หรือประกาศ

ของบณัฑิตวทิยาลยั 

 

หมวดที ่7 

การวดัและประเมนิผลการศึกษา 

 

ข้อ 36. การวดัและประเมินผลการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

36.1 การสอบรายวิชา นกัศึกษาจะตอ้งสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวน้แต่รายวิชาท่ีไดถ้อนโดย

ถูกตอ้งตามระเบียบ ให้อาจารยป์ระจาํวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของสํานกับริหารและ

พฒันาวชิาการ ผา่นความเห็นชอบของภาควชิาหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แลว้แจง้ใหส้าํนกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
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36.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า 

หรือการสอบทั้งสองแบบขา้งตน้ สาํหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข การสอบ

ประกอบดว้ยวชิาในสาขาวชิาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู้ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอคณบดีเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ง 

36.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตร

ปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ประกอบดว้ยการ

ตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาดว้ยวธีิการสอบปากเปล่า 

และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมี้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์เป็นผูส้อบ  

36.4 การสอบการศึกษาอิสระเป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญา

มหาบณัฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพ

ผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาดว้ยวธีิการสอบปากเปล่า และการประชุมตดัสินผลงานของกรรมการ  

36.5 การสอบวดัคุณสมบติั เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขา

วิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต เพ่ือ

ประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะดาํเนินการวิจยัโดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบ

วดัคุณสมบัติเป็นผูส้อบให้ผูส้อบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเค้าโครง

วทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้

36.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาํหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บณัฑิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั  

ข้อ  37.  การสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง

ภาษาต่างประเทศ  ตามขอ้ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บณัฑิตวิทยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจาํบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 

ข้อ  38. นกัศึกษาท่ีทาํการทุจริตในการสอบ ให้ดาํเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการสอบ

ประจาํภาคของนกัศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอ่ืนท่ีจะมีการแกไ้ข โดยอนุโลม  

ข้อ  39. การประเมินผลการศึกษา ใหก้ระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค 

ข้อ   40. การประเมินผลรายวชิา ใหก้าํหนดระดบัคะแนนหรือสญัลกัษณ์ ซ่ึงมีความหมาย และค่าคะแนนดงัน้ี 

     ระดบัคะแนน  ความหมาย   ค่าคะแนนต่อหน่วยกติ 

  A ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม (Excellent)      4.0 

  B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5 

  B ผลการประเมินขั้นดี (Good)   3.0 

  C+ ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งดี (Fairly Good)    2.5 

  C ผลการประเมินขั้นพอใช ้(Fair)  2.0 

  D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)  1.5 

  D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

  F ผลการประเมินขั้นตก (Failed)  0 
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      สัญลกัษณ์  ความหมาย 

I การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใชส้าํหรับรายวชิาท่ีมีค่าคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) นกัศึกษาไม่สามารถเขา้สอบโดยเหตุสุดวสิยัหรือ 

(2)      นกัศึกษายงัปฏิบติังานไม่ครบเกณฑต์ามท่ีผูส้อนกาํหนด  

                                              ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง  

S ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  ใชส้าํหรับรายวชิาท่ีลงทะเบียนโดยไม่นบั 

                หน่วยกิต (Audit)  

U ผลการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชส้าํหรับรายวชิาท่ีลงทะเบียนโดย

ไม่นบัหน่วยกิต  

W ถอนวชิาเรียนแลว้ (Withdrawn) ใชส้าํหรับรายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัใหถ้อนหรือใชใ้น

กรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา หรือใชใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาถูกสัง่พกั

การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 

ข้อ 41.  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั และการสอบภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นดงัน้ี 

 S (Satisfactory)    หมายความวา่  สอบผา่น 

 U (Unsatisfactory)   หมายความวา่   สอบไม่ผา่น 

 การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติัจะสอบไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ในแต่ละหลกัสูตร 

สาํหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังท่ีสอบ 

ข้อ 42. นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตํ่ากวา่ C หรือได ้ U แลว้แต่กรณี ในหมวดวชิาบงัคบัถือวา่ตํ่ากวา่มาตรฐาน 

ใหล้งทะเบียนเรียนซํ้ า 

ข้อ 43. การนบัจาํนวนหน่วยกิตและคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม 

43.1 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา่ 1 คร้ัง ให้นบัจาํนวนหน่วยกิตตามหลกัสูตรใน

วชิานั้นเพียงคร้ังเดียว 

43.2 ในการคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คาํนวณจากทุก

รายวิชาท่ีมีค่าคะแนน ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่ 1 คร้ัง ให้นาํจาํนวน

หน่วยกิตและค่าคะแนนท่ีไดทุ้กคร้ังไปใชใ้นการคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม การคาํนวณคะแนน

เฉล่ียสะสมให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตาํแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป 

ตั้งแต่ตาํแหน่งท่ี 4 เพ่ือใหเ้หลือทศนิยม 2 ตาํแหน่ง 
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หมวดที ่ 8 

การทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

 

ข้อ 44.    การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระทาํไดเ้ม่ือนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ีแต่ละ              

 หลกัสูตรกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งน้ี            

 หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 45.   การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน และอาจมีอาจารยท่ี์

ปรึกษาร่วมไดอี้กตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศหรือขอ้กาํหนดของแต่ละ

คณะ (ถา้มี) 

ข้อ 46.   การประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

46.1 การประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งกระทาํในทุกภาค

การศึกษา 

46.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหนา้ท่ีในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการ

ทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตร คณะ และสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ 

46.3 ใชส้ัญลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระของนกัศึกษาเป็นท่ีพอใจ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

ประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา โดยระบุจาํนวนหน่วย

กิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บการประเมินให้ไดส้ัญลกัษณ์ S ของนกัศึกษาแต่ละคนใน

แต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวา่

ไม่มีความกา้วหนา้ จาํนวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้นๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์) 

ตน้ฉบบัร่างวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพร้อมนาํเสนอคณะกรรมการสอบ  

และตน้ฉบบัผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีตอ้งตีพิมพห์รือเผยแพร่ตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรกาํหนด ให้ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงตอ้งกาํหนดจาํนวนหน่วยกิต ตามความ

เหมาะสมแลว้แต่กรณี 

46.4 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ไดรั้บการประเมินผลความกา้วหน้า

เป็น  S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซ่ึงอาจให้นกัศึกษาผู ้

นั้นไดรั้บการพิจารณาใหเ้ปล่ียนหัวขอ้เร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปล่ียนอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแลว้แต่กรณี และประธานหลกัสูตรตอ้งรายงาน

สาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหาขอ้ยติุ 

ข้อ  47. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงสาระสําคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมิน

จาํนวนหน่วยกิตจากหัวขอ้เดิม ท่ีสามารถนาํไปใชก้บัหัวขอ้ใหม่ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนหน่วยกิตท่ี

ผ่านในหัวขอ้เดิม ทั้งน้ีให้นบัจาํนวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีผ่านไดส้ัญลกัษณ์ S ซ่ึง



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

41 

 คู่
มือ

นั
กศึ

กษ
า 

25
58

 

สามารถนาํมานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได  ้ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีโดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจง้หน่วยงานรับผิดชอบดา้นทะเบียน

การศึกษา ภายใน 15 วนั และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงในประวติัการศึกษา 

ข้อ 48. การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

48.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งดาํเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษา

ผา่นการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจาํนวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าคร้ังสุดท้ายซ่ึงนักศึกษาผ่านและได้

สญัลกัษณ์ S ครบตามจาํนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น 

อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

รวมทั้งใหเ้สนอวนัท่ีจะทาํการสอบไปพร้อมกนัดว้ย 

ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือวา่ การไดส้ัญลกัษณ์ S ใน

คร้ังการประเมินคร้ังสุดทา้ยเป็นโมฆะ 

48.2 การสอบวทิยานิพนธ์  

48.2.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยป์ระจาํ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ทั้งน้ีอาจ

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้โดยให้กรรมการคน

ใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการไม่ตํ่ากวา่  รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และ

ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได ้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม

ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

48.2.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังการนาํเสนอ

และตอบคาํถามของผูเ้ขา้สอบได ้และคณะวชิาตอ้งประกาศใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบ

ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์มีอาํนาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้

ฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจาํกดัเวลา

การถาม และการควบคุมใหด้าํเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 
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48.2.3 ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารย์

ประจาํซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการสอบ

ออกไป ในกรณีท่ีจาํเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อม

กรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งกาํหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ี

แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้ 

48.2.4 ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดย

ให้นบั(คณะ)อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารยป์ระจาํเป็น 1 เสียง และ

(คณะ) ผูท้รงคุณวฒิุเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินตามมติกรรมการจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

48.3   การสอบการศึกษาอิสระ  

48.3.1 ใหค้ณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึง

ไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน

คณะกรรมการสอบ 

48.3.2 ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารย์

ประจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาอิสระ  จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  

 ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการ

สอบออกไป ในกรณีท่ีจาํเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อม

กรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งกาํหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการ

ท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้

48.3.3 ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์

ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมิน

ตามมติกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 49. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 

  Excellent   หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม  

Good หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  

Pass หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น 

Fail หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก  

 การสอบตามนยัน้ีจะสอบไดไ้ม่เกิน  2 คร้ัง 
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ข้อ 50. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดีและผูเ้ขา้สอบภายใน 3 

วนัทาํ   การถดัจากวนัสอบ  

50.1   ในกรณีสอบผา่นแต่ตอ้งมีการแกไ้ขใหมี้บนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้งแกไ้ข พร้อมทั้งมีการ

อธิบายช้ีแจงให้ผูเ้ขา้สอบรับทราบ ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ และคณะกรรมการ

สอบให้ความ  เห็นชอบภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไม่สามารถดาํเนินการไดท้นัตาม

กาํหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบคร้ังนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น

สุดทา้ยต่อคณบดี 

50.2   กรณีสอบไม่ผา่นคณะกรรมการตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนัสอบให้คณะแจง้ผลการสอบ

ใหส้าํนกับริหารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั 

 

ข้อ 51. หากนกัศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวสิยั ใหถื้อวา่สอบไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น 

ข้อ 52. ผูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่นตามขอ้ 50.2 มีสิทธิยืน่ขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 

15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  

ในกรณีท่ีไม่ผ่านการสอบตามนยัแห่งขอ้ 50.1 ให้ยื่นขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนัหลงัวนั

ครบกาํหนดการแกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบกาํหนดการแกไ้ข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะกาํหนด หาก

ไม่ดาํเนินการตามกาํหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ หรือมิตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ

หรือ หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด 

ข้อ 53. รูปแบบการพิมพ ์การส่งเล่ม และลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพว์ทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

53.2 นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ตามจาํนวน ลกัษณะ  และ

ระยะเวลาท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด  

53.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรในวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้นๆ สามารถนาํไป

เผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้ แต่การนาํเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเ้พ่ือประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยท่ีมีข้อผูกพนัเก่ียวกับ

ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 
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หมวดที ่ 9 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 54.   การสาํเร็จการศึกษา 

นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

 54.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

  54.1.1 สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 

  54.1.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาตามหลกัสูตร ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

 54.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 

54.2.1  มีความรู้ภาษาองักฤษผา่นเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ ์

หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้

ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงาน

การประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง

ไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บ

การยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม

วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า

กวา่ 3.00  สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานั้น 

 54.3  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

54.3.1 ผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ

บณัฑิตวทิยาลยั 

54.3.2    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination)  

54.3.3  แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ ์

หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้

ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 

Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 
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54.3.4  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่

ตํ่ากวา่ 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์

หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

ข้อ 55.   สาํหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรซ่ึงกาํหนดให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไข

ในการสาํเร็จการศึกษาและนกัศึกษาไดด้าํเนินการจนผ่านเง่ือนไขการสาํเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถว้นแลว้แต่

อยูใ่นระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตรกาํหนดและนกัศึกษาได้

ใชเ้วลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ 14  แลว้ นกัศึกษาสามารถยื่นคาํร้อง  ขอขยายเวลา

การศึกษาไดค้ร้ังละ  1  ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน  2  คร้ัง  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเป็นผูอ้นุมติัการสาํเร็จการศึกษา และใหถื้อวนัท่ีไดรั้บอนุมติันั้น

เป็นวนัสาํเร็จการศึกษา 

ข้อ 56.    การขออนุมติัปริญญา 

56.1  นกัศึกษาผูค้าดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ใหย้ืน่คาํร้องแสดงความจาํนงขอสาํเร็จ

การศึกษาต่อคณะล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษานั้น 

56.2  นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา

มหาวทิยาลยั   ตอ้งมี คุณสมบติั ดงัน้ี 

56.2.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามขอ้ 54 

56.2.2 ไม่คา้งชาํระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยัหรือคณะ 

56.2.3 เป็นผูไ้ม่อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการทางวนิยันกัศึกษา 

56.2.4  ส่งวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจดัทาํ  

ตามรูปแบบและจาํนวนท่ีบณัฑิตวทิยาลยักาํหนด 

56.2.5  การเสนอช่ือผูส้ําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยั ให้

เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 57.  ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจาํเป็นและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพิจารณามิใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้ 

          รับพระราชทานปริญญาบตัรก็ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 58.     การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

สภามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรซ่ึงไดอ้นุมติัแก่ผูส้าํเร็จ

การศึกษาผูห้น่ึงผูใ้ดไปแลว้ตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

58.1  ผูส้าํเร็จการศึกษาผูน้ั้น ไม่มีคุณสมบติัครบถว้นตามนยัของคุณสมบติัผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา หรือผูส้าํเร็จ

การศึกษา ของหลกัสูตรท่ีตนไดส้าํเร็จการศึกษา ตามขอ้ 26 หรือ ขอ้ 54 แห่งระเบียบน้ี การเพิกถอน

ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้ งแต่ว ันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนั้น 
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58.2  วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวชิาการอ่ืนท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อการ 

สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ของผูส้าํเร็จการศึกษาผูน้ั้น ลอกเลียนงานผูอ่ื้น หรือมิไดก้ระทาํ

ดว้ยตนเอง     การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวิทยาลยั

ไดอ้นุมติัปริญญาหรือประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนั้น 

58.3  ผูส้าํเร็จการศึกษาผูน้ั้นไดก้ระทาํการอนัเป็นท่ีเส่ือมเสียร้ายแรงต่อมหาวทิยาลยั หรือต่อศกัด์ิศรี

แห่งปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ีตนไดรั้บ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรใน

กรณีน้ี ใหมี้ ผลตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที ่ 10 

สถานภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ 59. การลาพกัการศึกษา และการลาออกของนกัศึกษา 

59.1 นกัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะลาพกัการศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องต่อคณะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผ่านการพิจารณา

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ

ประธานหลกัสูตร เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมติั 

59.2 การลาพกัการศึกษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลกัสูตร 

59.3 นกัศึกษาผูไ้ดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับรักษาสถานภาพการ

เป็นนกัศึกษาภายใน 15 วนั หลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

59.4  นกัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องต่อคณะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผ่านการ

พิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

ประธานหลกัสูตร และ คณบดี เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมติั 

ข้อ 60.   การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

   นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาต่อเม่ืออยูใ่นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

60.1 ตาย 

60.2 ลาออกและไดรั้บอนุมติัแลว้ 

60.3 สาํเร็จการศึกษา 

60.4 มหาวิทยาลยัสั่งให้ออก อนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชาํระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

60.5 เรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีค่าคะแนนใน

หลกัสูตร และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่  2.50 

60.6       เรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาท่ีมีค่าคะแนน และได ้

      คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.75 

60.7      ไม่มีความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดต่อกนั โดยได ้

     สญัลกัษณ์  S  เป็น  0  ติดต่อกนั  2  ภาคการศึกษา 
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60.8 สอบวทิยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองไม่

ผา่น 

60.9 หลงัสอบคร้ังท่ี  1 ไม่ผ่าน ไม่ดาํเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังท่ี 2 

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

60.10    ใชเ้วลาการศึกษาครบตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดแลว้ 

60.11    นกัศึกษาสามญัท่ีคงสภาพเป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกาํหนด 

60.12    ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํ 

              โดยประมาท 

60.13    ถูกลงโทษทางวนิยัใหอ้อกจากการเป็นนกัศึกษา 

ข้อ 61.  การขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา 

นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็น

นกัศึกษาคืนได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
 

หมวดที ่ 11 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 62.  หลกัสูตรใหม่ หรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ก่อนวนัท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ใหใ้ชเ้กณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2544   ทั้งน้ีหลกัสูตรตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและใชร้ะเบียบน้ี

ภายใน 5 ปี นบัจากการปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย หรือเปิดสอนคร้ังแรกของหลกัสูตรนั้นๆแลว้แต่กรณี 

ข้อ 63.  ใหย้กเวน้การบงัคบัใชข้อ้ 14, 54 และ 60 กบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใชเ้กณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ข้อ 64.     อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท่ีได้รับการแต่งตั้ งก่อนการ

ประกาศใชร้ะเบียบน้ี ใหย้งัคงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้นต่อไป 

ข้อ 65.  บรรดาประกาศ หรือคาํสั่ง หรือหลกัเกณฑ์อนัเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีอยู่ก่อน

ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้ ให้ยงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไป จนกวา่จะไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตาม

ระเบียบน้ี  ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 180 วนั หลงัวนัประกาศใชร้ะเบียบน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    14  กรกฎาคม พ.ศ. 2548   

 

        (ลงช่ือ)   พลตาํรวจเอก  เภา สารสิน 

                                                                                                                  (เภา สารสิน) 

                         นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น  
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ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 2 /2553) 

เร่ือง   แนวปฏิบัตใินการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ   

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

 เพ่ือให้การแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 

7.6 ท่ีกาํหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณี

ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษา  ฉะนั้น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16 (2) และ 23 (1) แห่ง

พระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลยัขอนแก่นในคราวประชุมคร้ังท่ี  

5/2553 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2553 สภามหาวิทยาลยัจึงออกประกาศแนวปฏิบติัในการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  

ดงัน้ี 

 1.  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  2 /2553)  เร่ือง  แนวปฏิบติัใน

การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ” 

 2.  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป   

 3.  บรรดาประกาศใดหรือแนวปฏิบติัอ่ืนใด ท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในประกาศน้ีแทน 

 4.  ในประกาศน้ี 

      คณะ  หมายถึง  คณะ  บณัฑิตวทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

      คณบดี  หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษา 

    คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หมายถึง  คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากคณบดีหรือ

อธิการบดีเพ่ือรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

    คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   หมายถึง  คณะกร รมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีบางส่วนในการเรียน

การสอนระดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวฒิุทางการศึกษาและหรือตาํแหน่งทางวิชาการ

ตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ  แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความชาํนาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อ

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆ   

 5.  คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

     5.1  เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบั 

หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตาํแหน่งระดับ 9 ข้ึนไป ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

    5.2  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจาํ 

ในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
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        5.3  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจาํ

ในมหาวทิยาลยัหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 

 6.  การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

6.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจําเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ งต่อ

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ เพ่ือพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อคณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสังกดัโดย

แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

6.1.1  ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

6.1.2  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีได้ตีพิมพใ์นด้านท่ีมีความเช่ียวชาญ และ/หรือ

ผลงานท่ีแสดงถึงความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและความจาํเป็นหรือ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อวทิยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ  

6.2  คณบดีคณะท่ีหลักสูตรสังกัดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ งต่อ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

7.  ใหอ้ธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํบณัฑิต

วทิยาลยั    

 8.  ให้บณัฑิตวิทยาลยัสรุปรายงานการแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะต่อสภามหาวิทยาลยัและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษานั้นๆ 

 9.  ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 

10.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี      ให้อธิการบดีมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ                    

คาํวนิิจฉยัของอธิการบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    8    กรกฎาคม   พ.ศ. 2553 

 

     (ลงช่ือ)  พล.ต.อ. เภา  สารสิน 

                                                                               (เภา  สารสิน) 

                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2541 

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

เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยัใน

การผลิตบณัฑิต โดยการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการใน

การสร้างประสบการณ์ทางวชิาการ   และสงัคมแก่นกัศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยัซ่ึงกนัและกนั 

ดงันั้นเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น คร้ังท่ี 6/2541 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั พ.ศ. 

2541” 

ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 

“มหาวทิยาลยั”   หมายถึง    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยั

ศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรวมถึง

มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน

เพ่ือใหมี้การลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 

“การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง  การลงทะเบียนเรียนในรายวชิาต่าง ๆ และ สอบผา่น  

“ขา้มมหาวทิยาลยั”   หมายถึง  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหน่ึง และนํา

จาํนวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตใน

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั/สถาบนัท่ีนกัศึกษาสงักดั 

“นกัศึกษา”  หมายถึง       นิสิตและ/หรือนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 4  คุณสมบติัของผูล้งทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลยั

แต่ละแห่งจะเป็นผูก้าํหนดข้ึน 

ขอ้ 5  วธีิการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 

5.1  นกัศึกษามหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้

ปฏิบติัดงัน้ี 

     5.1.1  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ในรายวิชาใดตอ้งยื่น

ความจาํนงผา่นมหาวทิยาลยัท่ีนกัศึกษานั้นสังกดัอยูแ่ละไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของมหาวิทยาลยัถึง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวนัลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี

มหาวทิยาลยัขอนแก่นกาํหนด 
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5.1.2    มหาวทิยาลยัขอนแก่นจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ส้มคัรทราบก่อน 

5.1.3  กาํหนดการลงทะเบียนวชิาเรียน 

5.1.4  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน

เรียนและชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้เสร็จส้ินตามวนั เวลา และ

สถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นกาํหนดจึงจะถือวา่การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

5.2  กรณีนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยัให้

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยันั้น ๆ กาํหนด 

ขอ้ 6 การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยันั้น ๆ กาํหนด 

ขอ้ 7 ภายใตแ้ห่งระเบียบน้ีมหาวิทยาลยัอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงหรือจาํกดั

จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาใดวชิาหน่ึงได ้

ขอ้ 8 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  และใหมี้อาํนาจออกประกาศคาํสั่งหรือขอ้ปฏิบติัใด ๆ 

ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีได ้

 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    26   สิงหาคม   พ.ศ.  2541 

 

               (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 

                (เภา  สารสิน) 

                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่724/2548) 

เร่ือง  การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

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

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการรับเขา้ศึกษา และการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษา

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) 

แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุม

คร้ังท่ี 16/2548 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศเก่ียวกบัการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเขา้ศึกษา

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 724/2548) เร่ือง การรับนกัศึกษา

ชาวต่างประเทศเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น” 

 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 664/2541) เร่ือง การรับนักศึกษาชาว

ต่างประเทศเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ขอ้ 3 ประกาศฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป บรรดาประกาศ หรือแนว

ปฏิบติัอ่ืนใดท่ีขดักบัประกาศน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในประกาศน้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “สภามหาวทิยาลยั” หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ” หมายถึง คณะ หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ 

   และองคก์รในกาํกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

   ท่ีรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเขา้ศึกษา 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ หรือผูบ้ริหารของหน่วยงาน 

    เทียบเท่าคณะ และองคก์รในกาํกบั 

    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

    ท่ีรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเขา้ศึกษา 

 “นกัศึกษาชาวต่างประเทศ”  หมายถึง บุคคลผูมิ้ไดถื้อสญัชาติไทยตามกฎหมาย 

    วา่ดว้ยสญัชาติ และมีภูมิลาํเนาอยูน่อก 

    ประเทศไทย 

 “สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ”  หมายถึง สาํนกัทะเบียนและประมวล ตามประกาศ 

      มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 3/2548) 

 “หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ”  หมายถึง หน่วยบริการนกัศึกษาชาวต่างประเทศ 

      มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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 ขอ้ 5 การรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัตามประกาศน้ี หมายถึง 

5.1 การรับเขา้ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้รับความเห็นชอบจาก                     

สภามหาวทิยาลยั 

5.2 การรับเขา้ศึกษาในรายวชิาตามหลกัสูตรมหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวทิยาลยั โดยไม่ขอรับปริญญา 

5.3 การรับเขา้ร่วมฝึกงาน หรือฝึกปฏิบติังานวชิาชีพหรือฝึกปฏิบติัการวจิยั 

5.4 การรับเขา้ร่วมกิจกรรมลกัษณะอ่ืนๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลยัโดยได้รับอนุมติัจาก

อธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ้ 6 การพิจารณารับนกัศึกษาชาวต่างประเทศตามขอ้ 5.1 เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

6.1 ในระดบัปริญญาตรี ใหค้ณบดีเป็นผูอ้นุมติั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํ

คณะนั้นๆ 

6.2 ในระดบับณัฑิตศึกษา ใหค้ณะเสนอช่ือต่อบณัฑิตวทิยาลยั และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั

เป็นผูอ้นุมติั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 7  การพิจารณารับนกัศึกษาชาวต่างประเทศตามขอ้ 5.2-5.4 เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัใหค้ณบดี

เป็นผูอ้นุมติั 

ขอ้ 8 การออกหนงัสือรับรองการรับเขา้สาํหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ  และหนงัสือรับรองเพ่ือ

การขอวซ่ีาเขา้ประเทศไทย ใหอ้ธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจลงนาม 

ขอ้ 9 ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีมิได้กล่าวไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบหรือประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของ

มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 10 การยกเวน้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของนักศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบติัตามท่ี

ระเบียบมหาวิทยาลยักําหนดหรือปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัท่ีเป็นตน้สงักดัของนกัศึกษาชาวต่างประเทศ นั้นๆ 

ขอ้ 11 ขั้ นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตาม

เอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 12 คณะอาจออกประกาศแนวปฏิบติัอ่ืนใดไดอี้กเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีได ้

ขอ้ 13 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด และคาํช้ีขาดของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี   21  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 

   (ลงช่ือ) 

    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

            รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

                                   ปฏิบติัราชการแทนอธิกาบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ในระดบัปริญญาตรี/ระดบับัณฑิตศึกษา 

แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบับที ่724/2548 

 

1. การสมคัรเข้าศึกษา 

1.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาติดต่อมายงัหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ บณัฑิตวิทยาลยั หรือคณะ เพ่ือขอขอ้มูล

การศึกษา เอกสารใบสมคัร โปรแกรมการศึกษา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการสมคัรเขา้ศึกษา 

1.2 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะ จัดส่งชุดเอกสารใบสมัคร โปรแกรม

การศึกษา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการสมคัรเขา้ศึกษา ค่าใชจ่้าย และอ่ืนๆ ให้กบัผูส้มคัรในขอ้ 

1.1 

1.3 ผูส้มคัรเขา้ศึกษากรอกเอกสารให้ครบถว้นสมบูรณ์ และจัดส่งชุดเอกสารใบสมคัรและหลักฐานท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ กลบัมายงัหน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ (กรณีระดบัปริญญาตรี) หรือบณัฑิตวิทยาลยั 

(กรณีระดบับณัฑิตศึกษา) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมคัรก่อนส่งใหค้ณะพิจารณากา

รับเขา้ศึกษา ทั้งน้ี นกัศึกษาท่ีสมคัรมาเรียนดว้ยทุนส่วนตวัตอ้งมีหลกัฐานทางการเงินแสดงดว้ย เช่น 

หนงัสือรับรองจากธนาคาร (bank statement) 

2. การรับเข้าศึกษา 

2.1 ระดบัปริญญาตรี 

2.1.1 หน่วยบริการนกัศึกษานาชาติ จดัส่งใบสมคัรและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความ

สมบูรณ์แลว้ ไปยงัคณะ เพ่ือใหพิ้จารณาการรับเขา้ศึกษา ทั้งน้ี  การพิจารณาตอ้งไดรั้บความเห็น

ขอบจากคณะกรรมการประจาํคณะนั้นๆ 

2.1.2 คณะแจง้ผลการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ มายงัหน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

2.1.3 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณารับเขา้ และดาํเนินการเก่ียวกบั

การออหนงัสือรับรองการรับเขา้และหนงัสือรับรองเพ่ือการขอวซ่ีาเขา้ประเทศไทย พร้อมส่ง

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูส้มคัร ลาํเนาใหค้ณะทราบรวมทั้งแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาแก่สาํนกั

บริหารและพฒันาวชิาการ เจา้ของทุนการศึกษา สถาบนัตน้สงักดัของนกัศึกษาชาวต่างประเทศ 

และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามสมควร 

2.1.4 ผูส้มคัรแจง้ยนืยนัการเขา้ศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมคัรท่ีพกัมายงัหน่วยบริการนกัศึกษา

นานาชาติ 

2.1.5 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการอาํนวยความ

สะดวกดา้นต่างๆ แก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2.2 ระดบับณัฑิตศึกษา 

2.2.1 บณัฑิตวทิยาลยั จดัส่งใบสมคัรและเกสารอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ไปยงั

คณะ เพ่ือใหพิ้จารณาการับเขา้ศึกษา ทั้งน้ี การพิจารณาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํคณะนั้นๆ 
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2.2.2 คณะเสนอช่ือต่อบณัฑิตวทิยาลยั คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูอ้นุมติัการรับเขา้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

2.2.3 บณัฑิตวทิยาลยัดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณารับเขา้ และดาํเนินการเก่ียวกบัการออกหนงัสือ

รับรองการรับเขา้และหนงัสือรับรองเพ่ือการขอวซ่ีาเขา้ประเทศไทยพร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหแ้ก่ผูส้มคัร และสาํเนาใหค้ณะทราบ รวมทั้งแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาแก่สาํนกับริหารและ

พฒันาวชิาการ เจา้ของทุนการศึกษา สถาบนัตน้สงักดัของนกัศึกษาชาวต่างประเทศและบุคคล

หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามสมควร 

2.2.4 ผูส้มคัรแจง้ยนืยนัการเขา้ศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมคัรท่ีพกัมายงับณัฑิตวทิยาลยั 

2.2.5 บณัฑิตวทิยาลยั ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ แก่

นกัศึกษาชาวต่างประเทศในการเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. การดาํเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา 

3.1 เม่ือนกัศึกษาชาวต่างประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้

ศึกษาในระดับปริญญาตรี รายงานตัวท่ีหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติสําหรับนักศึกษาชาว

ต่างประเทศท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหร้ายงานตวัท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 

3.2 สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ รับผิดชอบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด การจัดสรรเงินแก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การออกบัตรประจําตัวนักศึกษา การประเมินผลการศึกษา การรายงานผล

การศึกษา และการรายงานขอ้มูลอ่ืนๆ แก่นักศึกษา และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างน้อย ภาค

การศึกษาละคร้ัง รวมทั้งการออกปริญญาเป็นฉบบัภาษาไทย (มีช่ือ-สกุล เป็นภาษาองักฤษ) และฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ 

4. การให้บริการแก่นักศึกษา 

4.1 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ประสานงานไปยงัหอพกั และ/หรือ จดัหาครอบครัวอุปถมัภ ์แลว้แต่

กรณีตามท่ีนกัศึกษาร้องขอ 

4.2 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ประสานไปยงัสาํนกัวทิยบริการ และศูนยค์อมพิวเตอร์ หรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหบ้ริการแก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาตามระเบียบน้ี 

4.3 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาในดา้นใชชี้วติในมหาวทิยาลยั 
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพือ่เข้าศึกษาหรือทาํกจิกรรม (ตามข้อ 5.2-5.4) 

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบับที ่724/2548 

 

1. การสมคัรเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรม 

1.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรมตามขอ้ 5.2-5.4 ในประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 724/2548 

ติดต่อมายงัหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะ เพ่ือขอขอ้มูลในการสมคัรเขา้ศึกษาหรือทาํกิจ

กรรในมหาวทิยาลยั 

1.2 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะ จดัส่งชุดเอกสารใบสมคัร โปรแกรมการศึกษาและขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการสมคัร ค่าใชจ่้าย และอ่ืนๆ ใหก้บัผูส้มคัรในขอ้ 1.1 

1.3 ผูส้มคัรเขา้ศึกษากรอกเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณ์ และจดัส่งชุดเอกสารใบสมคัรและหลกั 

2. การรับเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรม 

2.1 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส่งเอกสารประกอบการสมคัรมายงัหน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

2.1.1 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ จดัส่งใบสมคัรและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความ

สมบูรณ์แลว้ ไปยงัคณะ เพ่ือใหพิ้จารณาการรับเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรม ทั้งน้ี โดยใหค้ณบดีเป็น

ผูอ้นุมติั 

2.1.2 คณะแจง้ผลการับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ มายงัหน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

2.1.3 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ ดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณารับเขา้ และดาํเนินการเก่ียวกบั

การออกหนงัสือรับรองการรับเขา้และหนงัสือรับรองเพ่ือการขอวีซ่าเขา้ประเทศไทย พร้อมส่ง

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูส้มคัร และสาํเนาใหค้ณะทราบ รวมทั้งแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาหรือทาํ

กิจกรรมแก่สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ เจา้ของทุนการศึกษา สถาบนัตน้สงักดัของนกัศึกษา

ชาวต่างประเทศ และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามสมควร 

2.1.4 ผูส้มคัรแจง้ยืนยนัการเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมคัรท่ีพกัมายงัหน่วย

บริการนกัศึกษานานาชาติ 

2.1.5 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการอาํนวยความ

สะดวก        ดา้นต่างๆ แก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2.2 ในกรณีท่ีผูส้มคัรส่งเอกสารประกอบการสมคัรมายงัคณะ 

2.2.1 คณะตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมคัรและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ และพิจารณาการรับเขา้

ศึกษาหรือทาํกิจกรรม ทั้งน้ี โอยใชค้ณบดีเป็นผูอ้นุมติั 

2.2.2 คณะแจง้ผลการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ มายงัหน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

2.2.3 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ดาํเนินการเก่ียวกบัการออกหนงัสือรับรองการรับเขา้และ

หนงัสือรับรองเพ่ือการขอวซ่ีาเขา้ประเทศไทย พร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ คณะเพ่ือให้

คณะดาํเนินการแจง้ผลการรับเขา้ใหผู้ส้มคัรทราบ 
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2.2.4 คณะดาํเนินการแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรมแก่สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ 

เจา้ของทุนการศึกษา สถานบนัตน้สงักดัของนกัศึกษาชาวต่างประเทศ และบุคคลหรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ ตามสมควร 

2.2.5 ผูส้มคัรแจง้ยนืยนัการเขา้ศึกษาหรือทาํกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมคัรท่ีพกัมายงัคณะ 

โดยคณะส่งสาํเนาแจง้หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

2.2.6 คณะทาํการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ แก่

นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ในการเขา้มาศึกษาหรือทาํกิจกรรมในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. การดาํเนินการดา้นทะเบียนนกัศึกษา 

3.1 เม่ือนกัศึกษาชาวต่างประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายงานตวัท่ีหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ โดยหน่วยบริการ

นักศึกษานานาชาติ หรือคณะจะเป็นผูป้ระสานในการข้ึนทะเบียนของนักศึกษาชาวต่างประเทศกับ

สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 

3.2 สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ รับผิดชอบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด การจัดสรรเงินแก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     การออกบัตรประจาํตวันักศึกษา การประเมินผลการศึกษา การรายงานผล

การศึกษา และการรายงานขอ้มูลอ่ืนๆ แก่นกัศึกษา และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 

4.1 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติหรือคณะ  ประสานงานไปยงัหอพกั และ/หรือ จดัหาครอบครัวอุปถมัภ ์

แลว้แต่กรณีตามท่ีนกัศึกษาร้องขอ 

4.2 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติหรือคณะ ประสานไปยงัสาํนกัวทิยบริการ และศูนยค์อมพิวเตอร์ หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหบ้ริการแก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาหรือทาํ

กิจกรรมตามระเบียบน้ี 

4.3 หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติหรือคณะ ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาในดา้นใชชี้วติในมหาวทิยาลยั 
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ข้ันตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่1 

ข้ันตอนที ่2 

ข้ันตอนที ่3 

ข้ันตอนที ่4 

ข้ันตอนที ่5 

ข้ันตอนที ่6 

ผูท่ี้สนใจจะเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัติดต่อมายงัคณะ หรือหน่วย 

บริการนกัศึกษานานาชาติ เพ่ือขอขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัรเขา้ศึกษา 

หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ หรือคณะ ส่งชุดเอกสารใบสมคัร

พร้อมทั้งรายละเอียดโปรแกรม ค่าใชจ่้าย ให้กบัผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษา

ในมหาวิทยาลยั 

ชุดเอกสารใบสมัคร 

- ใบสมคัร(IRO Form 1) 

- หนงัสือรับรอง (IRO Form 2) 

- หนงัสือแนะนาํ มข. ภาษาองักฤษ 

- รายละเอียดโปรแกรม / หลกัสูตร 

- รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

ผูส้มคัรกรอกเอกสารใบสมคัรและส่งชุดเอกสารใบสมคัรกลบัมายงั 

หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

 

- หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ตรวจความสมบูรณ์ของ

เอกสารใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัร และบนัทึก

ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

- หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ ส่งชุดเอกสารใบสมคัรไป      

ยงัคณะ ให้พิจารณาการรบเขา้ / ปฏิเสธ 

- หนงัสือแจง้การรับนกัศึกษาต่างชาติเขา้

ศึกษาและขอหนงัสือรับรองเพ่ือขอวีซ่า 

(IRO Form 3) 

** หนงัสือขอต่ออายวีุซ่า (IRO Form 4) ใน

กรณีท่ีมีวีซ่ากาํหนดอายแุลว้ 

คณะแจง้ผลการรับเขา้ศึกษา ให้หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ

ทราบ 

หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ แจง้ผลการพิจารณารับเขา้ศึกษาไป

ยงัผูส้มคัรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยทาง

จดหมาย / email (สาํเนาถึงคณะ)   

ชุดเอกสารการตอบรับ: 

- จดหมายแจง้การตอบรับ และการเตรียมตวัมา

ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- หนงัสือรับรองการรับเขา้ศึกษา (IRO Form 5) 

- หนงัสือรับรองเพ่ือขอวีซ่า (IRO Form 6) หรือ

หนงัสือรับรองเพ่ือขอต่ออายวีุซ่า (IRO Form 7)  

- International Student Guide Book 

- ใบสมคัรท่ีพกั (IRO Form 8,8.1, and 8.2) 

ผูส้มคัรตอบยนืยนัการเขา้ศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสารใบสมคัรท่ีพกั

มายงัหน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 
ข้ันตอนที ่7 

ข้ันตอนที ่8 - นกัศึกษาเดินทางมาถึงและรายงานตวัท่ีหน่วยบริการนกัศึกษา

นานาชาติ 

- นกัศึกษากรอกเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- แบบฟอร์มรายงานตวัของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(IRO Form 9) 

- ใบสมคัรสมาชิกสาํนกัวิทยาบริการ 

 (IRO Form 10) 

- ใบสมคัรศูนยค์อมพิวเตอร์สาํหรับบริการ

อินเตอร์เน็ต (IRO Form 11)   
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่นระดบับัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่1 

ข้ันตอนที ่2 

ข้ันตอนที ่3 

ข้ันตอนที ่4 

ข้ันตอนที ่5 

ข้ันตอนที ่6 

ผูท่ี้สนใจจะเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัติดต่อมายงัคณะ หรือ      

บณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขอขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัรเขา้ศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั หรือคณะ ส่งชุดเอกสารใบสมคัรพร้อมทั้ง

รายละเอียดโปรแกรม ค่าใชจ่้าย ให้กบัผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาใน

มหาวิทยาลยั 

ชุดเอกสารใบสมัคร 

- ใบสมคัร(IRO Form 1) 

- หนงัสือรับรอง (IRO Form 2) 

- หนงัสือแนะนาํ มข. ภาษาองักฤษ 

- รายละเอียดโปรแกรม / หลกัสูตร 

- รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

ผูส้มคัรกรอกเอกสารใบสมคัรและส่งชุดเอกสารใบสมคัรกลบัมายงั 

บณัฑิตวิทยาลยั 

 

- บณัฑิตวิทยาลยั ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสารใบสมคัรและ

เอกสารประกอบการสมคัร และบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

- บณัฑิตวิทยาลยัส่งชุดเอกสารใบสมคัรไป      ยงัคณะ ให้

พิจารณาการรบเขา้ / ปฏิเสธ 

- หนงัสือแจง้การรับนกัศึกษา

ต่างชาติเขา้ศึกษาและขอหนงัสือ

รับรองเพ่ือขอวีซ่า (IRO Form 3) 

** หนงัสือขอต่ออายวีุซ่า (IRO Form 

4) ในกรณีท่ีมีวีซ่ากาํหนดอายแุลว้ 

คณะแจง้ผลการรับเขา้ศึกษา ไปยงับณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือให้

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 

บณัฑิตวิทยาลยัแจง้ผลการพิจารณารับเขา้ศึกษาไปยงัผูส้มคัรและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยทางจดหมาย / email (สาํเนา

ถึงคณะ)   

ชุดเอกสารการตอบรับ: 

- จดหมายแจง้การตอบรับ และการ

เตรียมตวัมาศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- หนงัสือรับรองการรับเขา้ศึกษา (IRO 

Form 5) 

- หนงัสือรับรองเพ่ือขอวีซ่า (IRO Form 

6) หรือหนงัสือรับรองเพ่ือขอต่ออายวีุซ่า 

(IRO Form 7)  

     

      

 

ผูส้มคัรตอบยนืยนัการเขา้ศึกษา พร้อมใบสมคัรท่ีพกัมายงั         

บณัฑิตวิทยาลยั 
ข้ันตอนที ่7 

ข้ันตอนที ่8 

- นกัศึกษาเดินทางมาถึงและรายงานตวัท่ีหน่วยบริการนกัศึกษา

นานาชาติ 

- นกัศึกษากรอกเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- แบบฟอร์มรายงานตวัของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (IRO Form 9) 

- ใบสมคัรสมาชิกสาํนกัวิทยาบริการ 

 (IRO Form 10) 

- ใบสมคัรศูนยค์อมพิวเตอร์สาํหรับ

บริการอินเตอร์เน็ต (IRO Form 11)   
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การให้บริการด้านต่างๆ โดยหน่วยบริการนักศึกษานานาชาต ิ

สําหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศในขณะทีศึ่กษา/ทาํกจิกรรมในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาํเนินการต่ออายวุซ่ีา / 

ออกหนงัสือรับรองฯ 

ประสานงานเร่ืองท่ีพกั /  

ครอบครัวอุปถมัภ ์(home stay) 

หน่วยบริการนกัศึกษานานาชาติ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประสานงานกบัสาํนกัวทิยบริการ / ศูนย์

คอมพิวเตอร์/ 

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหค้าํปรึกษาดา้นการใชชี้วติใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่18/2544) 

เร่ือง  การเทยีบโอนหลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษแบบเข้มกบัรายวชิา  411 711 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

  เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษแบบเขม้สําหรับนักศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงสอนโดยภาควชิาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย มหาวทิยาลยัขอนแก่น จึงเห็นสมควรประกาศใหห้ลกัสูตรดงักล่าวเทียบโอนกนัไดก้บัรายวชิาต่อไปน้ี 

 

หลกัสูตร หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 

อบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ 

สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

จาํนวนชัว่โมง

รวม 45 ชัว่โมง 

411 711 การอ่านภาษาองักฤษ

สาํหรับนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา  

Reading in English for 

Graduate  Students 

3(3-0-3) 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18  มกราคม พ.ศ.2544 

 

 

 

             (ลงช่ือ)      สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

      (รองศาสตราจารยสุ์จิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 

    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 234 / 2549) 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก 

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

 เพ่ือให้มีหลกัเกณฑส์าํหรับการจดัการฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก (Post  Doctoral  Training)ซ่ึงเป็นการ

พฒันาบุคคลหลงัจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ให้มีความสามารถเพิ่มเติมดา้นการวิจยั  เพ่ือการเขา้สู่

อาชีพเป็นนกัวจิยัหรือเป็นนกัวชิาการ  โดยการเช่ือมโยงกบัการวจิยัของคณาจารย ์ ซ่ึงจะเป็นกลไกสาํคญัประการ

หน่ึงในการส่งเสริมให้เกิดการพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยั  อาศยัอาํนาจ

ตามความในมาตรา  20และมาตรา  23(1)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2541  และโดยมติกรรมการ

ประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  2/2549  เม่ือวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2549  และความเห็นชอบของท่ี

ประชุมคณบดี  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  3/2549  เม่ือวนัท่ี  16  กุมภาพนัธ์  2549  มหาวิทยาลยัขอนแก่นจึงออก

ประกาศไวด้งัน้ี 

 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ที ่234/2549  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การจดัการ

ฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก(Post  Doctoral  Training) 

 2.  การฝึกอบรมหลงัปริญญาเอกตามประกาศน้ีเป็นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรม  ท่ีมีการกาํหนด

แผนการและเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะราย  ดาํเนินการโดยกระบวนการทาํวจิยัท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงคาด

หลงัวา่อยา่งนอ้ยตอ้งมีผลงานเผยแพร่โดยการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  หรือ

การจดทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยเป็นการฝึกอบรมแบบตามเวลา  ซ่ึงมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่  1   ปี  

แต่ไม่เกิน  5  ปี 

 3.  ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

     3.1  มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และจบการศึกษาดงักล่าวมาไม่เกิน  5  ปี 

 3.2  อายไุม่เกิน  45  ปี 

 3.3  มีโครงการวจิยัท่ีมีท่ีปรึกษาโครงการวจิยั  (Mentor)  รองรับและมีแผนการฝึกอบรม 

 3.4  มีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  

หรือไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  ยอ้นหลงั  5  ปี  ไม่นอ้ยกวา่  1  เร่ือง 

 4.  ท่ีปรึกษาโครงการวจิยั  (Mentor)  ตอ้งมีคุณสมบติั  หนา้ท่ี  และภาระงาน  ดงัน้ี 

  4.1 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือมีตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์

  4.2 มีผลการวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติหรือไดรั้บการจด

ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ  ซ่ึงเป็นผลงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการวจิยัสาํหรับการฝึกอบรม

หลงัปริญญาเอกน้ี 

  4.3 มีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํรวมทั้งติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ  ในกรณีท่ีเห็นวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอม

รมไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานต่อไป  ใหเ้สนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  เพ่ือพิจารณาบอกเลิกสญัญาต่อไป 

  4.4 มีแหล่งเงินทุนต่างๆ  ในการสนบัสนุนการฝึกอบรมเฉพาะราย 

  4.5 การปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษา  ใหถื้อเป็นภาระงานเทียบเท่าภาระงานการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก  แต่ไม่นบัรวมกบัเง่ือนไขภาระงานสูงสุดในการควบคุมวทิยานิพนธ์ 
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 5.  การรับเขา้ฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

   5.1  มีเอกสารประกอบการสมคัรเขา้ฝึกอบรม  ไดแ้ก่ 

           -  ใบแสดงผลการเรียนระดบัปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 

     -  หนงัสือรับรองจากบุคคลอา้งอิง  2  คน 

     -  โครงการวจิยัและแผนการฝึกอบรม 

     -  หนงัสือยนิดีในการเป็นท่ีปรึกษาโครงการวจิยั 

     -  หนงัสือแสดงการไดรั้บทุนสนบัสนุนโครงการวจิยั 

     -  ผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  

หรือไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     -  หนงัสือยนิยอมจากตน้สงักดัของผูฝึ้กอบรม  (ถา้มีตน้สงักดั) 

   5.2  ใหค้ณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการรับเขา้  โดยความเห็นชอบจากคณบดี

คณะตน้สงักดัหรือผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของหน่วยงานซ่ึงท่ีโครงการวจิยัสงักดั 

    5.3  การรับเขา้ฝึกอบรมให้จดัทาํเป็นสัญญา  โดยมีระยะเวลาของสัญญา  1  ปี  และสามารถต่อสัญญาไดค้ราวละ  1  ปี  

เม่ือผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูล้งนามในสญัญาแทนอธิการบดี 

    5.4  ค่าใชจ่้ายสาํหรับการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

   6.  ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑห์รือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ

มหาวทิยาลยั  และใหท้าํเป็นบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

   7.  การประเมินผลการอบรม  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

      7.1 ท่ีปรึกษาโครงการวจิยัเป็นผูป้ระเมินผลการฝึกอบรม  และผลงานวจิยัท่ีไดรั้บ โดยสรุปเป็นรายงาน 

     7.2 ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมตอ้งมีผลงานวิจยัตามโครงการท่ีวางไว ้ และผลงานนั้นไดมี้การเผยแพร่

โดยการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  แลว้หรือไดรั้บการจด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ เป็นอยา่งนอ้ยจึงไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นผูผ้า่นการฝึกอบรม   

       7.3  ท่ีปรึกษาโครงการวจิยัเสนอช่ือผูท่ี้ผา่นการประเมิน  ต่อคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณา

อนุมติั  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก  (Post  Doctoral  Training  Certificate)  ใหแ้ก่ผูผ้า่นการฝึกอบรม 

   8.  การฝึกอบรมอาจดาํเนินการโดยการมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่นก็ได ้ ทั้งน้ีหน่วยงาน

ภายนอกนั้นตอ้งมีศกัยภาพและความพร้อมโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั  เป็นการเฉพาะกรณี 

   9.  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี และมีอาํนาจในการออกประกาศ หรือ

กาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติั  ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 

   10.  ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี  หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การคาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2549 

                                   (ลงช่ือ)   สุมนต ์สกลไชย 

         (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์  สกลไชย) 

               อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1125/2551) 

เร่ือง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

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

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงาน

วทิยานิพนธ์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 

อาศยัอาํนาจตามขอ้ 5 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม คร้ังท่ี 11/2551 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2551 จึง

กาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์

ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1125/2551) เร่ือง การรักษาสถานภาพ

การเป็นนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์” 

ขอ้ 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ภาคตน้ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพ์

ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 3.1 เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีกาํหนดใหก้ารตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของ

เง่ือนไขในการสาํเร็จการศึกษา 

 3.2 เรียนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้ สอบและส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหบ้ณัฑิต

วทิยาลยัและไดด้าํเนินการจนผา่นเง่ือนไขการสาํเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถว้นแลว้ 

 3.3 อยูใ่นระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตร

กาํหนด 

 3.4 ใชเ้วลาในการศึกษายงัไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือระยะเวลา

สูงสุดท่ีกาํหนดตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ขอ้ 4. การขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ใหด้าํเนินการ 

ดงัน้ี 

 4.1 นกัศึกษายืน่คาํร้องต่อคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั โดยผา่นความเห็นชอบของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา และตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 

  4.1.1 สาํเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผา่นเกณฑก์ารศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร เช่น 

หนงัสือรับรองผลการเรียน(Transcripts) ผลการสอบภาษาองักฤษ ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หลกัฐานการส่ง

วทิยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เป็นตน้ 

  4.1.2 สาํเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนงัสือนาํส่งและรายละเอียดของ

วารสารท่ีส่งไปตีพิมพ ์ไดแ้ก่ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี 

 4.2 ใหค้ณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัพิจารณาอนุมติั 

ขอ้ 5. ใหค้ณะสาํเนาคาํอนุมติัแจง้ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 

15 วนั  นบัตั้งแต่วนัไดรั้บอนุมติั 
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ขอ้ 6. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหรั้กษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงาน

วทิยานิพนธ์ ตามประกาศน้ีไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 7. ใหรั้กษาสถานภาพ คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 

ขอ้ 8. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั หรือการ

ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยั  การวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิต

วทิยาลยั ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

  

 ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

(ลงนาม) อารมณ์  ตตัตะวะศาสตร์ 

        (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารมณ์  ตตัตะวะศาสตร์) 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  1623 /2558) 

เร่ือง  การตพีมิพ์บทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ เพือ่การสําเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

 (ฉบับที ่2) 

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

 เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.

2548 และเพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัคุณภาพงานวิจยับณัฑิตศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ ง

ระดบัประเทศและระดบัสากล  เพ่ือผลกัดนัมหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัวจิยัในระดบัโลก  

           อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี  3/2558  เม่ือ

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 6/2558  เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 

2558 จึงแกไ้ขประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2143/2554) เร่ือง การตีพิมพบ์ทความวิจยัของวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระเพ่ือการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา โดยแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกความในขอ้ 2 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2143/2554) เร่ือง การตีพิมพ์

บทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และให้ใชข้อ้ความ

ต่อไปน้ีแทน 

  “ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชส้ําหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 

ทุกหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป และสําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558  ให้ใช้

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2143/2554) เร่ือง การตีพิมพบ์ทความวิจยัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ เพ่ือการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา”  

 ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 ของประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2143/2554) เร่ือง การตีพิมพ์

บทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และใหใ้ชข้อ้ความ

ต่อไปน้ีแทน 

  “ขอ้ 4 การตีพิมพบ์ทความเพ่ือสาํเร็จการศึกษา  

4.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงาน

วทิยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

ในระดบันานาชาติจึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้ 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นวารสาร Open Access ท่ีผลิตโดยสํานักพิมพท่ี์ไม่มีคุณภาพและ

ปรากฏช่ือใน Beall’s List of Predatory Publishers ในช่วงเวลาท่ีผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารนั้น ตรวจสอบ

รายช่ือสาํนกัพิมพไ์ดท่ี้เวบ็ไซต ์http://scholarlyoa.com 

 

 

http://scholarlyoa.com/
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4.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 และ 2.2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงาน

วทิยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้ 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นวารสาร Open Access ท่ีผลิตโดยสํานักพิมพท่ี์ไม่มีคุณภาพและ

ปรากฏช่ือใน Beall’s List of Predatory Publishers ในช่วงเวลาท่ีผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารนั้น ตรวจสอบ

รายช่ือสาํนกัพิมพไ์ดท่ี้เวบ็ไซต ์http://scholarlyoa.com 

4.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมี

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ หรือนาํเสนอ

ในการประชุมวชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเต็ม (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง (Proceedings) ท่ี

มีการประเมินจากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้ 

กรณีของวารสารวิชาการท่ีเป็น Open Access ขอให้หลีกเล่ียงวารสารท่ีผลิตโดย

สาํนกัพิมพท่ี์ปรากฏช่ือใน Beall’s List of Predatory Publishers ในช่วงเวลาท่ีผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร

นั้ น แม้ว่าวารสารนั้ นจะปรากฏช่ือในฐานข้อมูลสากล ตรวจสอบรายช่ือสํานักพิมพ์ท่ีควรหลีกเ ล่ียง 

http://scholarlyoa.com 

4.4 นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข ทุกหลักสูตรจะต้องมีผลงานการตีพิมพ์

บทความการศึกษาอิสระหรือบทความท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวชิาหรือนาํเสนอในการประชุมวิชาการท่ีบทความวิจยัฉบบัเต็ม (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์น

รายงานสืบเน่ือง (Proceedings)  จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้ 

กรณีของวารสารวิชาการท่ีเป็น Open Access ขอให้หลีกเล่ียงวารสารท่ีผลิตโดย

สาํนกัพิมพท่ี์ปรากฏช่ือใน Beall’s List of Predatory Publishers ในช่วงเวลาท่ีผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร

นั้ น แม้ว่าวารสารนั้ นจะปรากฏช่ือในฐานข้อมูลสากล ตรวจสอบรายช่ือสํานักพิมพ์ท่ีควรหลีกเ ล่ียง 

http://scholarlyoa.com” 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี    10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

     (ลงช่ือ) กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 

      (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั) 

               อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2143/2554) 

เร่ือง  การตพีมิพ์บทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ เพือ่การสําเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

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

 เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.

2548 และเพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัคุณภาพงานวิจยับณัฑิตศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง

ระดบัประเทศและระดบัสากล  เพ่ือผลกัดนัมหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัวจิยัในระดบัโลก  

           อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 5 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ.

2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554  เม่ือวนัท่ี  

18  ตุลาคม 2554  และมติท่ีประชุมคณบดีคร้ังท่ี  15/2554  เม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2554 จึงออกประกาศ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เร่ือง การตีพิมพบ์ทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพ่ือการสาํเร็จการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2143/2554) เร่ือง การตีพิมพบ์ทความ

วจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” 

 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้าํหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก ทุกหลกัสูตร 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“บทความ” หมายถึง  บทความวจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและ 

ตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ (Full Paper) ไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว   

  “การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ ในวารสาร 

วิชาการ (Journal) ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจยัฉบบัเต็ม (Full Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ือง(Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดของหลกัสูตรหรือของทุน 

                       “วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งท่ีเป็นส่ิงตีพิมพแ์ละอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง

วชิาการท่ีมีกาํหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพเ์ป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา และบทความ

ท่ีจะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารตอ้งผา่นการกลัน่กรองคุณภาพจากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) โดยท่ีวารสารวิชาการ

ในระดบันานาชาติ ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานของ SCOPUS หรือ ISI Web of science วารสารวิชาการใน

ระดบัชาติ อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย  (TCI) 

“ผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นผูต้รวจสอบอ่าน 

บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวชิาเพ่ือใหไ้ดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารนั้นๆ   

 ขอ้ 4 การตีพิมพบ์ทความเพ่ือสาํเร็จการศึกษา  

4.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงานวทิยานิพนธ์ 

หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการในระดบั

นานาชาติจึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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4.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงานวทิยานิพนธ์ 

หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการ ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้

4.3 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงาน 

วทิยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการ

ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ หรือนาํเสนอในการประชุม

วชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) ท่ีมีการประเมิน

จากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้ 

4.4 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  แผน ข ทุกหลกัสูตรจะตอ้งมีผลงานการตีพิมพบ์ทความ 

การศึกษาอิสระหรือบทความท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอิสระในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวชิาหรือนาํเสนอในการประชุมวชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ือง (Proceeding)  จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้

 หากหลกัสูตรใดไดก้าํหนดเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหถื้อตาม

ขอ้กาํหนดการสาํเร็จการศึกษาของหลกัสูตรนั้น ๆ 

 ขอ้ 5 การดาํเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือสาํเร็จการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาท่ีทาํวทิยานิพนธ์ ให้

ดาํเนินการส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หบ้ณัฑิตวทิยาลยัตามกรณีดงัน้ี 

5.1. กรณีท่ีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 

สาํเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง ( Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม

บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มวทิยานิพนธ์  

5.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพแ์ต่มีการตอบรับใหตี้พิมพ ์ใหส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับ 

การตีพิมพ ์ตอ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพ ์พร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และสาํเนาหนา้ปก

และปกในวารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีรอตีพิมพว์ารสารในระดบัชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดบันานาชาติไม่เกิน 2 ปี นบัจาก

วนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับการสาํเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 6 การดาํเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือสาํเร็จการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาท่ีทาํการศึกษาอิสระ ให้

ดาํเนินการส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หค้ณะท่ีนกัศึกษาสงักดัตามกรณีดงัน้ี 

6.1. กรณีท่ีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งดาํเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 

สาํเนาหนา้ปกและปกในวารสาร หรือ รายงานสืบเน่ือง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม

บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มการศึกษาอิสระ   

6.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพแ์ต่มีการตอบรับใหตี้พิมพ ์ใหส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับ 

การตีพิมพ ์ตอ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพ ์พร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และสาํเนาหนา้ปก

และปกในวารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มการศึกษาอิสระฉบบั

สมบูรณ์  

ขอ้ 7 แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ีเผยแพร่ 
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  7.1 บทความท่ีใช้เพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนักศึกษา ผูท้าํ

วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก 

  7.2 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือนาํเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพ่ือใชป้ระกอบการขอสาํเร็จ

การศึกษา ตอ้งเป็นผลการวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่

บทความท่ีเขียนจากการวเิคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Review Article)  

  7.3 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์

  7.4 บทความท่ีใช้เพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา จะตอ้งได้รับการตีพิมพห์รือได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ ์          

ส่วนบทความท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการนั้น สามารถนาํมานบัไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full Paper 

เท่านั้น  

ขอ้ 8 สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2555 การดาํเนินการตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือการสําเร็จการศึกษา ให้ใช้ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 

66/2550) เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือการสาํเร็จการศึกษา ลงวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ.2550 

ขอ้ 9 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนว

ปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจ

วนิิจฉยัสัง่การ คาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554      

 

    

                                                             (ลงช่ือ)       กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 

                                                                (รองศาสตราจารยก์ิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั) 

                                                                      อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1365 /2550) 

เร่ือง  แนวปฏิบัตแิละเกณฑ์การพจิารณาโทษทางวชิาการ นักศึกษาทีก่ระทาํทุจริตทางวชิาการ ระดบับัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือใหก้ารพิจารณาโทษทางวิชาการ สาํหรับนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกระทาํทุจริตทาง

วชิาการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั 

  ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุม คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 4กนัยายน  

2550 และท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม คร้ังท่ี 16/2550 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 จึงออกประกาศกาํหนด

แนวปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทาํทุจริตทางวิชาการ ระดบับณัฑิตศึกษา ไว้

ดงัน้ี 

  ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1365./2550) เร่ือง  แนว

ปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวชิาการนกัศึกษาท่ีกระทาํทุจริตทางวชิาการ ระดบับณัฑิตศึกษา” 

  ขอ้ 2. ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป   

  ขอ้ 3.  ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า

หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“นกัศึกษา” หมายถึง      นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“วทิยานิพนธ์”  หมายถึง     รายงานผลการวิจัยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ตามหลกัสูตร ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกาํหนดให้ทาํ

วทิยานิพนธ์ 

 “การศึกษาอิสระ” หมายถึง ราย งาน การศึก ษาอิ สร ะ ท่ี เ ป็นส่ วน หน่ึง ขอ ง

การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 

“ผลงานทางวชิาการ” หมายถึง รายงานในรายวชิาหรือรายงานผลการวิจยัในการทาํ

วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการศึกษาอิสระของ

การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

 ขอ้ 4. การทุจริตทางวชิาการ ประกอบดว้ย  

  4.1 การลอกเลียนผลงานทางวชิาการ หมายถึง การลอกเลียนขอ้ความของผูอ่ื้นโดยไม่มี

การอา้งอิงหรือปกปิดแหล่งท่ีมาหรือการเสนอความคิด หรือนาํผลงานทางวชิาการท่ีมีผูอ่ื้นกระทาํไวม้าเป็นของตนเอง  

  4.2  การสร้างขอ้มูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งขอ้มูลหรือการสร้างขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบั

ความเป็นจริง 
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   4.3  การไม่ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้าง หรือให้ผูอ่ื้นทําผลงาน

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งน้ีไม่รวมถึงการจา้งพิมพ ์การแปลบทคดัยอ่และการวเิคราะห์ขอ้มูลบางส่วน 

  4.4  การรับจา้งทาํผลงานวิชาการ หมายถึง การรับจา้งทาํผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระให้ผูอ่ื้น ทั้งน้ีไม่รวมถึงการรับจา้งพิมพ ์รับจา้งการแปลบทคดัยอ่และการรับจา้งวิเคราะห์ขอ้มูล

บางส่วน 

 ขอ้ 5.  เม่ือพบวา่นักศึกษามีพฤติกรรมหรือถูกกล่าวหาทุจริตทางวิชาการให้คณะท่ีนักศึกษา

สังกัดแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และให้ดาํเนินการสอบหาขอ้เท็จให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 ขอ้ 6.  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาดาํเนินการรวบรวมหลกัฐานและสอบสวนขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือนาํหลกัฐานมาช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา และให้คณะกรรมการ

จดัทาํรายงานการสอบขอ้เท็จจริงเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจาํบณัฑิต

วทิยาลยัพิจารณาโทษ 

 ขอ้ 7.  ให้คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั พิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยาน

บุคคล เอกสารและหลกัฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดงัน้ี 

  7.1 ทุจริตทางวชิาการในรายวชิา 

  7.1.1 ให้ไดค้ะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทณัฑไ์วต้ลอดการมี

สภาพเป็นนกัศึกษา หรือ 

  7.1.2 ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา หรือ 

  7.1.3 ใหไ้ดค้ะแนน F หรือ U ทุกรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

  ทั้งน้ี การทุจริตการสอบในรายวชิาท่ีเป็นการจดัสอบใหป้ฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัท่ี  1073/2550) เร่ือง แนวปฏิบติัและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทาํความผิดอนัมี

สาเหตุมาจากการสอบ 

  7.2 รายวชิาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

  7.2.1  ให้ปรับผลการประเมิน S เป็น 0 (ศูนย์) ทั้ งหมดและให้นักศึกษาเร่ิม

ขั้นตอนการทาํวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหม่ หรือ 

  7.2.2  ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือ 

  7.2.3   กรณีสาํเร็จการศึกษาแลว้ให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเพิกถอนปริญญา ตาม

ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 58.2 

 ขอ้ 8.  การอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษทางวิชาการให้ดาํเนินการตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัท่ี 946/2550) เร่ืองแนวปฏิบติัในการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระโดยอนุโลม  

 ขอ้ 9.  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั

ออกคาํสั่งลงโทษนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษา สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลยัทราบ 

ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีออกคาํสัง่  
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 ข้อ 10.  ให้สํานักบริหารและพฒันาวิชาการบันทึกผลและประวติัการลงโทษ และแจ้ง

ผูป้กครองหรือผูบ้งัคบับญัชาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณีของนกัศึกษาผูน้ั้น ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ขอ้ 11. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ีโดยให้มีอาํนาจการวินิจฉัย ปัญหา การ

ปฏิบติั ตามประกาศน้ี และใหถื้อคาํวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด 

   

   ประกาศ ณ วนัท่ี    8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  

 

 

              ( ลงช่ือ) สุมนต ์สกลไชย 

      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์  สกลไชย) 

                       อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1073 /2550) 

เร่ือง   แนวปฏิบัตแิละเกณฑ์การพจิารณาโทษทางวชิาการ นักศึกษาทีก่ระทาํผดิอนัมสีาเหตุมาจากการสอบ 

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

 

เพ่ือใหก้ารพิจารณาลงโทษนกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญา

ตรี พ.ศ.2548 หมวดท่ี 12 บทกาํหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การสอบประจาํภาคของนักศึกษา พ.ศ. 

2547 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั 

 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ้ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการสอบประจาํภาคของนักศึกษา 

พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เม่ือ

วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึง

ออกประกาศกาํหนดแนวปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวิชาการนกัศึกษาท่ีกระทาํความผิดอนัมาจากการ

สอบไวด้งัน้ี  

 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1073/2550) เร่ือง แนวปฏิบติัและ

เกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวชิาการนกัศึกษาท่ีกระทาํความผิดอนัมีสาเหตุมาจากการสอบ” 

 ขอ้ 2. ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป   

 ขอ้ 3.  ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ”   หมายถึง  คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่

 “นกัศึกษา”   หมายถึง  นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “การลงโทษทางวชิาการ”  หมายถึง  การท่ีนกัศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวชิาการเน่ืองจาก 

   ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ 

  “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง ผูท่ี้คณะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูค้วบคุมหอ้งสอบวชิาใดวชิา 

      หน่ึงของการสอบ 

 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งใหรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

       เก่ียวกบัการสอบประจาํภาคของนกัศึกษา 

 ขอ้ 4.  เม่ือพบวา่มีนกัศึกษา มีพฤติกรรมท่ีอาจฝ่าผืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริตให้

กรรมการคุมสอบ ทาํรายงานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวนัเกิด

เหตุพร้อมแนบหลกัฐานประกอบ (ถา้มี)  

  ขอ้ 5. ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะทาํงานที่ไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม

หลกัฐาน ขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง และจดัทํารายงานการสอบ

ขอ้เท็จจริง ซ่ึงประกอบดว้ย คาํช้ีแจงของกรรมการคุมสอบ คาํช้ีแจงของนกัศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการ
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สอบ หรือคณะทาํงาน และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้แลว้เสร็จภายใน 7 วนั นบัจากวนัเกิด

เหตุ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือพิจารณาโทษ 

 ขอ้ 6. ให้คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาโทษจากทุกองคป์ระกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและ

หลกัฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดงัน้ี  

6.1 ปรับตกในรายวิชานั้น ในกรณีท่ีพบว่านักศึกษามีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการสอบ

ประจาํภาคของนกัศึกษาขอ้ 7 และ 10.1ของระเบียบดงักล่าว  

6.2 ปรับตกในทุกรายวชิาท่ีเขา้สอบแลว้สาํหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีท่ีพบวา่นกัศึกษาส่อ

เจตนาทุจริต เช่น นาํหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบนัทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ี

เอ้ือประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเขา้ห้องสอบ เวน้แต่อาจารย์

ประจาํวชิาไดอ้นุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้ น ในกรณีท่ีพบว่า

นักศึกษามีเจตนากระทาํการทุจริตอย่างชดัเจนอย่างชัดเจน เช่น นาํหรือมีเอกสาร หรือ

อุปกรณ์ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเ อ้ือประโยชน์ต่อการประเมินผล

การศึกษาในรายวชิานั้น และไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ิงของดงักล่าว เวน้แต่อาจารยป์ระจาํวิชา

ไดอ้นุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

ขอ้ 7. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะออกคาํสั่งลงโทษนักศึกษาให้แลว้

เสร็จภายใน 15 วนั หลงัจากวนัสุดทา้ยของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวทิยาลยั และแจง้ใหน้กัศึกษา และสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีออกคาํสัง่ 

ขอ้ 8. ให้สํานกับริหารและพฒันาวิชาการบนัทึกผลและประวติัการลงโทษและแจง้ผูป้กครองหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของนกัศึกษาผูน้ั้น ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนระบบชุดวิชา หรือ

ระบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบท่ีอาจารยป์ระจาํวชิาดาํเนินการจดัสอบเอง ให้ใชแ้นวปฏิบติั

และเกณฑก์ารพิจารณาโทษตามประกาศน้ี ไดโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ 10. กรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็น ให้สามารถขออนุมติัขยายระยะเวลาดาํเนินการในขอ้ 5 และ ขอ้ 7 

ตามประกาศน้ี ต่อคณบดีได ้ทั้ งน้ีขยายไดไ้ม่เกิน 30 วนั และแจง้ให้มหาวิทยาลยั ผ่านสํานักบริหารและพฒันา

วชิาการทราบ 

ขอ้ 11. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยให้มีอาํนาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี และใหถื้อคาํวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด  
   

   ประกาศ ณ วนัท่ี    4  กนัยายน พ.ศ. 2550  
 

           (ลงช่ือ) กลุธิดา   ทว้มสุข 

                 (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา   ทว้มสุข) 

                          รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่36/2551) 

เร่ือง   แนวปฏิบัตกิารพจิารณาการตกออกของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือใหก้ารพิจารณาการตกออกของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่

ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 10 สถานภาพของนกัศึกษา ขอ้ 60.5 และขอ้ 60.6 เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และไดคุ้ณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือ

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2550   จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี  

 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 36/2551) เร่ือง แนวปฏิบติัการ

พิจารณาการตกออกของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” 

 ขอ้ 2. ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป   

 ขอ้ 3.  ในประกาศน้ี 

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ”  หมายถึง คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่

 “นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “การตกออก” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาพน้สภาพเน่ืองจากไดค้ะแนนเฉล่ีย 

     สะสมตํ่ากวา่เกณฑ”์ 

ขอ้ 4.  การพิจารณาการตกออกของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ให้พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมใน

แต่ละภาคการศึกษาของระบบวิภาค หรือจากคะแนนเฉล่ียสะสมของการศึกษาในระบบอ่ืนตามท่ีหลกัสูตร

สาขาวชิานั้นๆ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหด้าํเนินการจดัการศึกษา ดงัเกณฑต์่อไปน้ี  

4.1 เรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาในหลกัสูตรท่ี

มีค่าคะแนนและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่ 2.50  

4.2 เรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจาํนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาในหลกัสูตรท่ีมี

ค่าคะแนนและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ตํ่ากวา่ 2.75  

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการ หรือ แนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูมี้อาํนาจการวนิิจฉยัสัง่การ และใหถื้อคาํวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด    

 ประกาศ ณ วนัท่ี    7 มกราคม พ.ศ. 2551 

                          (ลงช่ือ) กลุธิดา   ทว้มสุข 

                 (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา   ทว้มสุข) 

                          รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 74/2550) 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาตลอดปี 

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

 

 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการรับบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรมีความยืดหยุ่น และเอ้ืออาํนวยให้

สามารถรับผูม่ี้มีศกัยภาพสูงเขา้มาในหลกัสูตร เป็นการเปิดโอกาสใหห้ลกัสูตรต่าง ๆ สามารถรับนกัศึกษาท่ีเรียนดี 

เก่ง และมีศักยภาพสูง เข้ามาศึกษาในหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บณัฑิตศึกษาตลอดปี มีหลกัเกณฑ์ปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยของข้อ 28.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบ

การบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ใน

คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี  13 กมุภาพนัธ์ 2550 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 74/2550) เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาตลอดปี” 

 ขอ้ 2. ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

 มหาวทิยาลยั หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 คณะ หมายถึง คณะ บณัฑิตวิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมี หลกัสูตร

ระดบั บณัฑิตศึกษา 

 คณบดี หมายถึง   คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า 

หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

  สาขาวชิา   หมายถึง    สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ หมายถึง  คณะกรรมการประจาํบณัฑิตศึกษา 

          ท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลคุณภาพและการบริหาร 

จดัการหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร ใน

องคร์วมของคณะนั้น ๆ  

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดี  

            เพ่ือรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี หมายถึง การรับสมัคร 

 บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมิได ้

 ดาํเนินการตามประกาศการรับสมคัรสอบ  

 คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาค 

 การศึกษาหรือปีการศึกษานั้นๆ เป็นการรับ  

 สมคัรนกัศึกษาเพ่ิมเติมจากการรับสมคัรปกติ 
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 ขอ้ 4. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบสมคัรตลอดปี ตอ้งมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของ

ผูเ้ขา้ศึกษา ซ่ึงกาํหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 26 

และมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

4.1  คุณสมบติัของผูส้มคัร  

    กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท 

1) เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาหรือผู ้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หรือสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่

ตํ่ากวา่ท่ีสาขาวชิาท่ีเขา้ศึกษากาํหนดไว ้จากหลกัสูตร 4 ปี   

    2) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง  

    กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

  1) สําหรับผู้สมคัรใช้ทีใ่ช้คุณวุฒิระดบัปริญญาโท เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาหรือกาํลงั    

 ศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ท่ีมีผลการเรียน 

 เฉล่ียไม่ตํ่า กวา่ 3.50 และหรือมีผลการสอบวทิยานิพนธ์ในระดบัดีข้ึนไป  

    2) สําหรับผู้สมคัรใช้ทีใ่ช้คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาหรือกาํลงั 

   ศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ท่ี 

   สาขาวชิาท่ีเขา้ศึกษากาํหนดไว ้จากหลกัสูตร 4 ปี  

3) สําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 1(ทํา

วทิยานิพนธ์อยา่งเดียว) ตอ้งมีผลการสอบวทิยานิพนธ์ระดบัดีข้ึนไป 

 4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง 

4.2 ในกรณีเป็นผูส้มคัรจากหน่วยงานท่ีมีโครงการความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวทิยาลยั คณะ 

หรือหน่วยงานของมหาวทิยาลยั คุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีสาขาวชิากาํหนด  

4.3 มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีผูส้มคัร

ประสงคจ์ะเขา้ศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4.4 ผลการทดสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยักาํหนด 

(ถา้มี ใหแ้นบเอกสาร) 

4.5 คุณสมบติัอ่ืน ๆ  ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

ขอ้ 5. การกาํหนดจาํนวนรับนกัศึกษาท่ีเป็นการรับเขา้ปกติและการับเขา้ตลอดปีรวมแลว้จาํนวนรับ

นกัศึกษาตอ้งไม่เกินศกัยภาพของสาขาวชิาท่ีมีอยู ่

ขอ้ 6.  การยืน่สมคัร ผูส้มคัรสามารถดาํเนินการ 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

 6.1 กรณียืน่ใบสมคัรท่ีบณัฑิตวทิยาลยั บณัฑิตวทิยาลยั ส่งใบสมคัรใหห้ลกัสูตรนั้น ๆ    

  ผูพิ้จารณารับเขา้ โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   

  กรรมการประจาํคณะ และแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบ เพ่ือ  

  ดาํเนินการประสานงานการรับเขา้ต่อไป 
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 6.2 สมคัรผา่นเวบ็ไซด ์ผูส้นใจสมคัรสามารถกรอกขอ้มูลใบสมคัรผา่นเวบ็ไซด ์ท่ี  

  http://gs.kku.ac.th บณัฑิตวทิยาลยั จะเป็นผูด้าํเนินการส่งใบสมคัรดงักล่าว  

  ใหก้บัหลกัสูตรนั้น ๆ หลกัสูตรพิจารณาการรับเขา้ โดยผา่นความเห็นชอบ  

  ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการประจาํคณะ และแจง้ผลการ  

  พิจารณาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือประสานงานการรับเขา้ต่อไป 

 6.3 กรณียืน่ใบสมคัรท่ีหลกัสูตรนั้น ๆ หลกัสูตรพิจารณาการรับเขา้ โดยผา่น  

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการประจาํคณะ และ  

 แจง้ผลการพิจารณาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือประสานงานการรับเขา้ต่อไป 

ขอ้ 7. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการรับเขา้และนําเสนอคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือทราบ 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นในการรับเขา้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 

4 คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมติัเป็นการเฉพาะกรณี 

ขอ้ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่

การ คาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี    4  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

      

 

        (ลงช่ือ) ลาํปาง  แม่นมาตย ์

      (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

                                    คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gs.kku.ac.th/
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่100/2548) 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพเิศษ 

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

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ มีหลกัเกณฑป์ฏิบติัเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามนัยของขอ้ 28.2 แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 

แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2548 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548 จึงออก

ประกาศไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 100/2548) เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ” 

 ขอ้ 2. ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. การรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง การรับบุคคลเขา้ศึกษาใน

ระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงมิไดด้าํเนินการตามประกาศการรับสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ใน

ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นๆ 

 ขอ้ 4. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของผูเ้ขา้

ศึกษา ซ่ึงกาํหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 26 และมี

คุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

4.1 เป็นนกัศึกษาชาวต่างประเทศ   หรือ 

4.2 เป็นผูท่ี้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการความร่วมมือท่ีมี

จาํนวนเงินทุนเพียงพอสาํหรับการศึกษาและทาํวจิยัตลอดหลกัสูตร 

 ขอ้ 5. การรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 6. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการรับเขา้และนาํเสนอคณะกรรมการ 

ประจาํบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือทราบ 

 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นในการรับเขา้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากผูมี้คุณสมบติั

ตามขอ้ 4 คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมติัเป็นการเฉพาะกรณี 

 ขอ้ 8. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

 ขอ้ 9. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่ง

การ คาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 16  ธนัวาคม   พ.ศ. 2548 

             (ลงช่ือ) สมหมาย  ปรีเปรม 

      (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 

                 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  (ฉบับที ่ 78/2550) 

เร่ือง  การลงทะเบียนวชิาเรียนน้อยหรือมากกว่าทีก่าํหนด 

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

 เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีกาํหนดของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  5   แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น  วา่ดว้ย การศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัโดยการเวียน 

ซ่ึงครบรอบเม่ือวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2550   จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

 ขอ้  1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั   (ฉบบัท่ี  78/2550)  เร่ือง  การลงทะเบียนวิชาเรียน

นอ้ยหรือมากกวา่ท่ีกาํหนด” 

 ขอ้  2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้  3.  ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 54/2550) และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 

 ขอ้  4.  การลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีกาํหนดสามารถทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

4.1   จาํนวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลกัสูตร มีจาํนวนนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีกาํหนดและ 

        จาํเป็นตอ้งสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

  4.2   แผนการเรียนในหลกัสูตรกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีกาํหนด 

  4.3  ไดรั้บการเทียบโอนรายวชิาแลว้ เหลือจาํนวนหน่วยกิตนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีกาํหนด 

  4.4  ไดรั้บอนุมติัใหป้รับเปล่ียนแผนการเรียน 

  4.5  กรณีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลยัเห็นชอบ 

 ขอ้  5.  การขอลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีกาํหนด ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องโดยความเห็นชอบ

ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   

 ขอ้  6.  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กาํหนดตามขอ้  4.1  4.2  และ 4.3 ให้คณบดี

ของคณะท่ีหลกัสูตรสังกดัเป็นผูอ้นุมติั  

 ขอ้  7.  การลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีกาํหนดตามขอ้  4.4  และ 4.5 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

เป็นผูอ้นุมติั  

 ขอ้  8.  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

ขอ้  9.  ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหา 

เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศน้ี  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ  คาํวินิจฉัยของคณบดี

บณัฑิตวทิยาลยั   ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2550 

 

(ลงช่ือ) อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 

                 (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 

             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 79/2548) 

เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนวชิาในระดบัทีต่ํา่กว่าหลกัสูตรทีเ่ข้าศึกษา 

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

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการลงทะเบียนวชิาเรียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บังคบั

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงกาํหนดแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนรายวชิาในระดบัท่ีตํ่ากวา่หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 79/2548) เร่ือง การ

ลงทะเบียนเรียนวชิาในระดบัท่ีตํ่ากวา่หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา” 

ข้อ 2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 48/2540) เร่ือง การลงทะเบียน

เรียนวชิาในระดบัท่ีตํ่ากวา่หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

 ข้อ 4.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรระดบัท่ีตํ่ากวา่หลกัสูตรท่ีตนเขา้ศึกษาได ้

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสาขาวชิา 

 ข้อ 5.  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขของรายวิชา (Prerequisite) อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้งเรียนมาก่อน ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ

สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 6.  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีกาํหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดบัของหลกัสูตรของรายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ในกรณีท่ีไม่

มีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ใหเ้รียกเก็บตามอตัราท่ีกาํหนดสาํหรับหลกัสูตรท่ีนกัศึกษานั้นๆ เขา้ศึกษา 

 ข้อ 7.  การนบัจาํนวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรท่ีนกัศึกษา

เขา้ศึกษา รายวิชาใดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร หรือไม่อยู่ในขอ้กาํหนดของหลกัสูตรจะตอ้งลงทะเบียนโดย     

ไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

ข้อ 8. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 9. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น

ท่ีส้ินสุด 

 ประกาศ ณ วนัท่ี   15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 

                                     (ลงช่ือ) สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่78/2548) 

เร่ือง  การขอเพิม่และการถอนวชิาเรียน 

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 32 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตาม

ความ ในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 

และ    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 

สิงหาคม 2548 จึงกาํหนดการขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  78/2548) เร่ือง การ

ขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 57/2544) เร่ือง การขอเพ่ิมและ

การถอนวชิาเรียน และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4.  การเพ่ิมรายวิชาจะกระทาํไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วนัแรก

ของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนหรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ข้อ 5. การถอนรายวชิามีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

5.1 ถา้ขอถอนรายวิชาภายในหน่ึงในส่ีของระยะเวลาการศึกษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับ

จากวนัเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยัหรือท่ีหลกัสูตรกาํหนด รายวชิาท่ีขอถอนนั้น 

จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) การขอถอนตามนัยน้ี ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

5.2 ถา้ขอถอนรายวิชา หลงัจากเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5.1 แต่ไม่เกินหน่ึงในสองของระยะเวลา

การศึกษาของรายวิชาดงักล่าวในภาคการศึกษานั้น นบัจากวนัเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษา

ของมหาวิทยาลยั หรือท่ีหลกัสูตรกาํหนด รายวิชาท่ีขอถอนนั้น จะไดส้ัญลกัษณ์ W และจะ

ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การขอถอนตามนยัน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดี 

ข้อ 6.  การเพ่ิมหรือถอนรายวิชานั้น เม่ือเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว้ จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะตอ้งไม่ขดัหรือ

แยง้กบัระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 31.2 และ 31.3 

ข้อ 7. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 8. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น

ท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 15  กนัยายน   พ.ศ.2548 

              (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่22/2550) 

เร่ือง  การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  

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

 

เพ่ือให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นการให้

โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัขอนแก่น อีกทั้ งรักษาไวซ่ึ้ง

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบับณัฑิตศึกษา ตามนยัของ ขอ้ 33 แห่งระเบียบ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี  1/2550 เม่ือวนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์  2550  จึงออก

ประกาศเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22 /2550) เร่ือง การ

เทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 73/2548) เร่ือง การเทียบโอน

รายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ   และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“รายวชิา” หมายถึง กระบวนวชิาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  

ข้อ 5. ผูมี้สิทธ์ิขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 6. กาํหนดเวลาการขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

6.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวิชาจะตอ้งยื่นคาํร้องขอ เทียบ

โอนรายวชิาภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา และสามารถยื่น 

คาํร้องไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั โดยแนบ

ใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพ่ือประกอบการ

พิจารณา ยกเวน้ผูข้อเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอเทียบโอนใน

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหแ้นบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั พิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตาม คาํร้อง

ของนกัศึกษาให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีกาํหนด เป็น

วนัยื่นคาํร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงับณัฑิตวิทยาลยั และสํานักบริหารและพฒันา

วชิาการ 
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ข้อ 7. เกณฑก์ารพิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ี

ขอเทียบโอน 

7.1 เกณฑก์ารพิจารณาการขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

7.1.1 เป็นรายวิชาท่ีสอบผ่านมาแลว้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นบัจากวนัลงทะเบียนรายวิชา

นั้นถึงวนัท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บคาํร้องขอเทียบโอน   

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐ

ท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ

รายวชิา หรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 

7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ไดไ้ม่ต ํ่ากวา่ระดบัคะแนน ตวัอกัษร B หรือ

แตม้ระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S ทั้งน้ีตอ้ง

เป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรของรายวชิานั้นกาํหนด 

7.1.5 รายวชิาหรือกลุ่มวชิาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษา จะไม่นาํมาคาํนวณแตม้

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา และ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาหรือวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

7.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกิน

กว่าชั้นปี และภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

7.2   เกณฑก์ารพิจารณาการขอเทียบโอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวชิา 

     7.2.1  ใหเ้ทียบโอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดเ้ฉพาะหลกัสูตรท่ีเป็นวทิยานิพนธ์อยา่งเดียว 

         7.2.2  ใหโ้อนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน 

   7.2.3  การกาํหนดสัดส่วนภาระงาน จาํนวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา 

               วทิยานิพนธ์ท่ีเทียบโอนได ้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    

               สาขาวชิานั้น ๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

7.3   ขั้นตอนการตรวจสอบรายวชิาท่ีเทียบโอน 

     7.3.1   คณะท่ีนกัศึกษาสงักดัเป็นผูส่้งรายวชิาไปยงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 

                 ท่ีเขา้ศึกษา เพ่ือพิจารณาวา่รายวชิาใดท่ีสามารถเทียบโอนได ้

7.3.2   คณะกรรมการประจาํคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั พิจารณาผล ตามขอ้ 7.3.1 เพ่ือพิจารณา 

            รับการเทียบโอนทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ขอ้ 7.1 หรือ ขอ้ 7.2 หากเห็นชอบให ้ 

            นาํเสนอขออนุมติัต่อคณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

ข้อ 8. ค่าใชจ่้ายในการโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
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ข้อ 10. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การ คาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ถือ

เป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   14  มีนาคม  พ.ศ. 2550   

 

 

               (ลงช่ือ)    ลาํปาง  แม่นมาตย ์

         (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

                       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

87 

 คู่
มือ

นั
กศึ

กษ
า 

25
58

 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่75/2548) 

เร่ือง  การเปลีย่นสาขาวชิา  

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

 

 เพ่ือให้การเปล่ียนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 ขอ้ 34 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่

ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงกาํหนดแนวปฏิบติัในการเปล่ียน

สาขาวชิา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 75/2548) เร่ือง  การ

เปล่ียนสาขาวชิา” 

ข้อ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 59/2544) เร่ือง การเปล่ียน

สาขาวชิา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4 การเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาเดิม

และสาขาวชิาใหม่ โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะท่ีสาขาวชิาใหม่สงักดั 

ข้อ 5 นกัศึกษาผูข้อเปล่ียนสาขาวชิาตอ้ง 

5.1  ศึกษารายวชิาในสาขาวชิาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 

5.2 มีรายวิชาท่ีสามารถโอนเขา้สาขาวิชาใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และทุกวิชาท่ีจะโอนตอ้งได้

ระดบัคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลว้แต่กรณีและไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี 

5.3 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

สาํหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 

นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาไดห้ลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนเรียนแลว้อย่างนอ้ย 1 ภาคการศึกษา และไดศึ้กษา

มาแลว้ไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกัยภาพในการทาํวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิาใหม่ได ้

 ข้อ 6 รายวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได ้

ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นกัศึกษาท่ีขอเปล่ียนสาขาวชิา ตอ้งเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลกัสูตร 

สาขาวชิาใหม่ โดยนบัรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรสาขาวชิาเดิม 

ข้อ 8 การปรับรหสัประจาํตวันกัศึกษา ใหป้รับรหสัประจาํตวันกัศึกษาใหม่ โดยให้ใชร้หัสตาม ปีการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรสาขาวชิาเดิมและปรับรหสัตามหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ 

ข้อ 9 การดําเนินการให้นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนสาขาวิชา ยื่นคาํร้องต่อคณะท่ีหลักสูตร

สาขาวชิาใหม่สงักดั โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิม   ไม่นอ้ยกวา่ 

6 สปัดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 10  การพิจารณาใหเ้ปล่ียนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่สังกดัเป็นผูอ้นุมติั โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ และคณะกรรมการประจาํคณะ 
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ข้อ 11  ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 12 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 13 ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือ

เป็นท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   15  กนัยายน พ.ศ. 2548 

 

 

                     (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่67/2552) 

เร่ือง  การเปลีย่นแผนการศึกษา  ระดบับัณฑิตศึกษา 

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

 

เพ่ือให้การเปล่ียนแผนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่นกัศึกษา อีกทั้งรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น อาศยั

อาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 

พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  3/2552   

เม่ือวนัท่ี    25  มิถุนายน   2552   จึงออกประกาศเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเปล่ียนแผนการศึกษาไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 67/2552)   เร่ือง การ

เปล่ียนแผนการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3  ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“รายวชิา” หมายถึง กระบวนวชิาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  

“แผนการศึกษา” หมายถึง  แผนการศึกษาท่ีนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เลือกเขา้

ศึกษา มี 2 แผน คือ   แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั

โดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ เช่น แผน ก แบบ ก1  เป็นแผนการ

ศึกษาท่ีทาํเฉพาะวทิยานิพนธ์ และหลกัสูตรอาจกาํหนดใหศึ้กษา

รายวชิาเพ่ิมเติมหรือทาํกิจกรรมวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นบั

หน่วยกิตแต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด    แผน ก 

แบบ ก2 เป็นแผนการศึกษาท่ีทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 12 

หน่วยกิต  และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต   แผน ข. 

เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิาโดยไม่ตอ้งทาํ

วทิยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการศึกษาอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

“แบบการศึกษา” หมายถึง  แบบการศึกษาท่ีนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตเลือกเขา้

ศึกษา มี 2 แบบ คือ  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั

โดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ หลกัสูตร

อาจกาํหนดใหมี้การศึกษารายวชิาเพ่ิมเติมหรือทาํกิจกรรมทาง

วชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิ

ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ดงัน้ี แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จ
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ปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต

ชั้นสูง จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต    แบบ 

1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 

หน่วยกิต  แบบ 2   เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมี การ

ทาํวทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทาง

วชิาการและวชิาชีพ และมีการศึกษารายวชิาเพิ่มเติม  ดงัน้ี แบบ 

2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 

36 หน่วยกิต  และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต     

แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 

หน่วยกิต และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ข้อ 4  การเปล่ียนแผนการศึกษา หมายถึง การเปล่ียนแผนและ/หรือแบบการศึกษาในหลกัสูตรระดบั

เดียวกนัและสาขาวชิาเดียวกนั 

ข้อ 5  ผู ้มีสิทธ์ิขอเปล่ียนแผนการศึกษา  ได้แก่ นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  และมีคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรของแผน/แบบการศึกษาท่ีตอ้งการเปล่ียนใหม่ 

ข้อ  6  หลกัเกณฑแ์ละการดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแผนการศึกษา 

 6.1  การขอเปล่ียนแผนการศึกษา ทาํไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น และตอ้งดาํเนินการภายใน 1 ปี 

       การศึกษา   ในกรณีท่ีขอเปล่ียนแผนการศึกษาเกินกวา่ 1 ปี ตอ้งมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ และ 

      ใหน้าํเสนอคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 

 

 6.2  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวชิา 

6.2.1  รายวชิาท่ีลงทะเบียนไปแลว้ ในแผน/แบบการศึกษาเดิมท่ีเป็นรายวชิาเดียวกบั 

รายวชิาในแผน/แบบการศึกษาใหม่ ให้โอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวิชาท่ีมีระดบัคะแนนไม่

ตํ่ากวา่ค่าคะแนน  ตวัอกัษร B หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร  S  และนาํค่าคะแนนมาคิด

เป็นคะแนนเฉล่ียสะสม   ในกรณีท่ีมิได้เป็นรายวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่  ไม่

สามารถโอนหน่วยกิตได ้

6.2.2   รายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ตามแผน/แบบการศึกษาใหม่ ตอ้ง 

ลงทะเบียนใหม่ สําหรับจาํนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท่ี

ลงทะเบียนและประเมินผา่นแลว้  หากมีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งกนั ให้เทียบโอนหน่วยกิต

ได ้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เป็นผูพิ้จารณา 
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6.3 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนแผนการศึกษา ให้ยื่นคาํร้องต่อคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั โดย

ความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 3 

สปัดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

6.4 ให้คณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกดัเป็นผูอ้นุมติัโดยพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นับถดั

จากวนัยื่นคาํร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงั บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักบริหารและพฒันา

ว◌ิชาการ 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแผนการศึกษา   ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 8 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 9 ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การ คาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   ถือเป็น

ท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552   

 

(ลงช่ือ)  ลาํปาง  แม่นมาตย ์

             รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

                        คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 74/2548)  

เร่ือง  การเปลีย่นระดบัการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือให้การเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 35 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่ง

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึง

กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 74/2548) เร่ือง  การ

เปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

  ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 47/2544) เร่ือง การเปล่ียน

ระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“รายวชิา” หมายถึง กระบวนวชิาต่างๆท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา 

      “หลกัสูตรเดิม” หมายถึง หลกัสูตรท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษา 

        “หลกัสูตรใหม่” หมายถึง หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาตอ้งการเปล่ียนระดบัการศึกษา 

“ การเปล่ียนระดบัการศึกษา” หมายถึง การเปล่ียนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีกาํลงัศึกษาให้

เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาเดียวกนัในระดบัท่ีตํ่ากวา่หรือสูงกวา่หลกัสูตรท่ีกาํลงัศึกษานั้น 

ข้อ 5.  ผูมี้สิทธ์ิขอเปล่ียนระดบัการศึกษา   

5.1 นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัในการขอเปล่ียนระดบัการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ 

5.2  กรณีขอเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

ผูมี้สิทธ์ิขอเปล่ียนระดบัการศึกษาตอ้งเป็น 

5.2.1 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2 ท่ีไดล้งทะเบียนรายวิชาท่ี 

ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไดค้ะแนน

เฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนการสอบวดัคุณสมบติัไม่ตํ่ากวา่ 3.50 หรือ     

5.2.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจยัเพ่ือทาํ

วทิยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวทิยานิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตได ้และ 

5.2.3 สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ท่ีจดัข้ึนสาํหรับนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาดุษฎีบณัฑิตในหลกัสูตรสาขาวชิานั้นๆ 

ข้อ 6.  หลกัเกณฑแ์ละการดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนระดบัการศึกษา 
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6.1 การขอเปล่ียนระดบัการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาคนหน่ึงๆ  สามารถกระทาํไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

6.2 การโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวชิา 

6.2.1 รายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ในหลกัสูตรเดิมท่ีเป็นรายวิชาเดียวกบัรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ ให้

โอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวชิา ท่ีมีค่าคะแนน B หรือ S และนาํค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียสะสม 

6.2.2 รายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ในหลกัสูตรเดิม  ท่ีมิไดเ้ป็นรายวิชาเดียวกบัรายวิชาใน

หลกัสูตรใหม่ แต่มีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งใกลเ้คียงกบับางรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ ให้

พิจารณาเทียบโอนได ้ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 

6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่ 

ทั้ งน้ี ตอ้งขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาท่ีได้รับ

อนุมติัใหเ้ปล่ียนระดบัการศึกษา 

6.3 การนบัระยะเวลาการศึกษา 

6.3.1 การเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรระดบัตํ่ากวา่ไปหลกัสูตรระดบัสูงกวา่ ให้นบัระยะเวลาการศึกษา

ตามเกณฑข์องหลกัสูตรใหม่โดยนบัรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรเดิม 

6.3.2 การเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรระดบัสูงกว่าไปหลกัสูตรระดบัตํ่ากว่า ให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลกัสูตรเดิม  ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีเหลือภายหลงัการ

เปล่ียนระดบัการศึกษาตอ้งไม่มากกวา่ระยะเวลาตามเกณฑข์องหลกัสูตรใหม่ 

6.4 การเปล่ียนรหัสประจาํตวันักศึกษาให้เปล่ียนรหัสประจาํตวันักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียน

ระดบัการศึกษา โดยใชร้หัสตามปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรเดิม และเปล่ียนรหัส

ตามระดบัการศึกษา และสาขาวชิาของหลกัสูตรใหม่ 

6.5 การเปล่ียนระดบัการศึกษา ให้ดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตรใหม่

และแจง้ผลการอนุมติัไปยงัสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ 

ข้อ 7. ใหน้กัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเปล่ียนระดบัการศึกษา ยืน่คาํร้องขอเปล่ียนระดบัการศึกษา โดยความ 

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่ และคณะกรรมการ

ประจาํคณะ เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 8. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเป็นผูอ้นุมติัการเปล่ียนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 9.   ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนระดบัการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 10. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 11 .ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั

ตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การ คาํวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือเป็น ท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

                         (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 3/2551) 

เร่ือง    เกณฑ์การประเมนิความรู้ ความสามารถทางภาษาองักฤษ 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎบีัณฑิต 

(แก้ไขคร้ังที ่1) 

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

 

  เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีต่อทาง

วชิาการตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 36.6 ขอ้ 37 และขอ้ 

54.3.1 นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดจ้ะตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ นั้น     

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่ง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบการ

บริหารงานบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัใน

คราวประชุมคร้ัง ท่ี  1 /2551 เ ม่ือว ันท่ี  16  มกราคม 2551 จึงแก้ไขประกาศประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 76/2548) เร่ือง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต โดยแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 5.1 เป็นดงัน้ี 

  “5.1 ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั

สอบจากสถาบนัท่ีมีการทดสอบ ดงัน้ี 

   TOEFL  (Paper Based)  ไม่ตํ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 

   TOEFL  (Computer Based)  ไม่ตํ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 

   TOEFL  (Internet Based)  ไม่ตํ่ากวา่   61 คะแนน หรือ 

   IELTS  (Academic Module) ไม่ตํ่ากวา่  5.5 คะแนน หรือ 

   TU-GET  (1000 คะแนน)  ไม่ตํ่ากวา่ 550 คะแนน หรือ 

   CU-TEP   (120 คะแนน)  ไม่ตํ่ากวา่  70  คะแนน หรือ” 

  

    ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 

 

 

       (ลงช่ือ) ลาํปาง  แม่นมาตย ์

       (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

                   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่76/2548) 

เร่ือง  เกณฑ์การประเมนิความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎบีัณฑิต 

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

 ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 36.6 ขอ้ 37 และ 

ขอ้ 54.3.1 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีจะสาํเร็จการศึกษาได ้จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศนั้น เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณสมบติัผูส้าํเร็จการศึกษา

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การ

จดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิต

วิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงไดก้าํหนดเกณฑ์การประเมินความรู้

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไวด้งัน้ี 

  ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 76/2548) เร่ือง เกณฑ์

การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต” 

  ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป  

  ข้อ 3. ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ดงัต่อไปน้ี  

3.1  ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 54/2546) เร่ือง เกณฑก์ารประเมิน

ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

3.2  ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 80/2547) เร่ือง เกณฑก์ารประเมินความรู้

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 

  ข้อ 4.  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี

บณัฑิตตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ใชก้ารประเมิน

ความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ 

  ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎีบณัฑิตใหใ้ชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ

จากสถาบนัท่ีมีการทดสอบดงัน้ี 

TOEFL (Paper  Based)  ไม่ตํ่ากวา่  500  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Computer  Based)   ไม่ตํ่ากวา่  173  คะแนน  หรือ 

IELTS  (Academic  Module)   ไม่ตํ่ากวา่   5.5  คะแนน  หรือ 

TU-GET   (1000 คะแนน)    ไม่ตํ่ากวา่  550  คะแนน  หรือ 

CU-TEP    (120  คะแนน)    ไม่ตํ่ากวา่    70  คะแนน  หรือ 

5.2  ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจดัสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดค้ะแนนตั้งแต่ 60% ข้ึนไป หรือ 
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5.3  ผลการสอบผ่านการอบรมวิชาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 1, 2 และ 3 ท่ีจดัโดยคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทั้ งน้ีเฉพาะผูท่ี้สอบวดัความรู้

ความสามารถทางภาษาองักฤษในขอ้ 5.2 ท่ีไดค้ะแนนตํ่ากวา่ 60 % ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1   35% และตํ่ากวา่ใหเ้รียนวชิาการอ่านและการเขียน 1, 2 และ 3 

5.3.2   ระหวา่ง 36-45 % ใหเ้รียนวชิาการอ่านและการเขียน 2 และ 3 

5.3.3   ระหวา่ง 46-59 % ใหเ้รียนวชิาการอ่านและการเขียน 3 

           โดยผูท่ี้สอบผา่นการอบรมในวชิาท่ีกาํหนดใหเ้รียนจึงจะถือวา่ผา่นเกณฑม์าตรฐานเดียวกนักบัขอ้ 5.2 

ข้อ 6. ให้นกัศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ ตาม ขอ้ 5.1 

หรือ 5.2 หรือ 5.3 ต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือจะไดจ้ดัทาํประกาศและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบต่อไป 

ข้อ 7. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 8. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวินิจฉยัสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น

ท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ.  2548 

 

 

                         (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 

                                                             คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่4/2551) 

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต 

(แก้ไขคร้ังที ่2) 

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

 

  เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางวิชาการตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 9 การสาํเร็จการศึกษา ขอ้ 54.2.1 

นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีจะสาํเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

นั้น  

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่ง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบการ

บริหารงานบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัใน

คราวประชุมคร้ัง ท่ี  1 /2551 เ ม่ือว ันท่ี  16  มกราคม 2551 จึงแก้ไขประกาศประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 77/2548) เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญามหาบณัฑิต โดยแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 4.1 เป็นดงัน้ี 

“4.1 ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั

สอบจากสถาบนัท่ีมีการทดสอบ ดงัน้ี 

   TOEFL  (Paper Based)  ไม่ตํ่ากวา่ 470 คะแนน หรือ 

   TOEFL  (Computer Based)  ไม่ตํ่ากวา่ 150 คะแนน หรือ 

   TOEFL  (Internet Based)  ไม่ตํ่ากวา่   52 คะแนน หรือ 

   IELTS  (Academic Module) ไม่ตํ่ากวา่  5.0 คะแนน หรือ 

   TU-GET  (1000 คะแนน)  ไม่ตํ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 

   CU-TEP   (120 คะแนน)  ไม่ตํ่ากวา่  60  คะแนน หรือ” 

  

    ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 

 

 

              (ลงช่ือ)  ลาํปาง  แม่นมาตย ์

       (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

                   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 7/2550) 

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต 

( แก้ไขคร้ังที ่1) 

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

  เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางวิชาการ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 9 การสาํเร็จการศึกษา ขอ้ 54.2.1 

นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีจะสาํเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

นั้น  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการจดัระบบการบริหารงาน

บณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

7/2549 เม่ือวนัท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ.2549  จึงแก้ไข ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั (ฉบับท่ี 77/2548) เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  โดยใหเ้พ่ิมขอ้ความในขอ้  4.3   ดงัน้ี 

4.3 ผลการเรียนและสอบผา่นรายวชิา 411 711 Reading in English for Graduate Student  หรือ 

การอบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ ท่ีจดัโดยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   หรือรายวชิาเทียบเท่า

อ่ืนท่ีคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยัเห็นชอบ  

สําหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจาํชาติ ให้ถือว่าผ่าน

เกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต ตามประกาศน้ี 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   31 มกราคม  พ.ศ.2550 

 

 

                 (ลงช่ือ)  ลาํปาง  แม่นมาตย ์  

                          (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

99 

 คู่
มือ

นั
กศึ

กษ
า 

25
58

 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 77/2548) 

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต 

-------------------------- 
 ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 54.2.1 นกัศึกษา

ในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได ้จะตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น 

เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณสมบติัผูส้าํเร็จการศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจ

ตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 

พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือ

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบณัฑิต ไวด้งัน้ี 

  ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 77/2548) เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 53/2546) เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน

ความรู้ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตให้ใชเ้กณฑ์ใด

เกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

4.1  ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบจาก

สถาบนัท่ีมีการทดสอบดงัน้ี 

TOEFL (Paper  Based)  ไม่ตํ่ากวา่  475  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Computer  Based)   ไม่ตํ่ากวา่  152  คะแนน  หรือ 

IELTS (Academic  Module)   ไม่ตํ่ากวา่   5.0  คะแนน  หรือ 

TU-GET  (1000 คะแนน)    ไม่ตํ่ากวา่  500  คะแนน  หรือ 

CU-TEP  (120  คะแนน)    ไม่ตํ่ากวา่    60  คะแนน  หรือ 

4.2 ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจดัสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นไดค้ะแนนตั้งแต่ 50% ข้ึนไป หรือ 

4.3  ผลการเรียนและสอบผ่านรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate Student หรือ การอบรม

ภาษาองักฤษแบบเขม้ท่ีจดัโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือ

รายวชิาเทียบเท่าอ่ืนท่ีคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยัเห็นชอบ  

ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ ตามขอ้ 4.1 

หรือ 4.2 หรือ 4.3 ต่อสาขาวชิา เพ่ือใชป้ระกอบการตรวจสอบคุณสมบติัในการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 

ข้อ 6. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
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ข้อ 7. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น

ท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 

 

       (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 

                              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  815/2549) 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการแต่งตั้งทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง 

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

 เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงอยู่ในระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ได้รับ

คาํปรึกษาเฉพาะเร่ืองในเชิงลึกจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆท่ีมีความสําคัญยิ่งต่อวิทยานิพนธ์และ

การศึกษาอิสระนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษา อีกทั้งยงัเป็น

การใชท้รัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีความรู้ความชาํนาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไดอ้ยา่ง

กวา้งขวางยิ่งข้ึน และยงัอาจขยายขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมไปถึงความร่วมมือกบับุคลากรและหน่วยงาน

ภายนอกในด้านการดําเนินการวิจัยร่วมกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนา

มหาวทิยาลยัขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยั 

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัใน

คราวประชุมคร้ังท่ี  5/2549 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2549 และ ท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2549    

เม่ือวนัท่ี   14   มิถุนายน 2549    จึงออกประกาศดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี    815 /2549) เร่ืองหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ” 

 ขอ้ 2.  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3.  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง (Specific subject advisor) หมายถึง คณาจารยห์รือบุคลากร ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น สามารถใหค้าํปรึกษาวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระแก่นกัศึกษาในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญไดเ้ป็นอยา่งดี  

ขอ้ 4.  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

4.1 ระดบัปริญญาโท  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ในทางปฏิบติัสูงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะใหค้าํปรึกษา 

และเป็นผูมี้คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

4.2 ระดบัปริญญาเอก  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์สูง  เป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีจะให้คาํปรึกษา และ

เป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

ขอ้ 5.   ภาระงานของท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง 

5.1  ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 4 จะไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ในเวลาเดียวกนัไดไ้ม่

เกิน 10 เร่ือง 

5.2   ในกรณีท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้สามารถคิดภาระงานการเป็นท่ีปรึกษาเฉพาะ

เร่ือง ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 10 ของภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ต่อวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

หน่ึงเร่ือง ทั้งน้ีการคิดภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้ถือตามหลกัเกณฑ์หรือ

ประกาศของมหาวทิยาลยั 
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 ขอ้ 6. ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแต่ละเร่ืองจะแต่งตั้งไดไ้ม่เกินจาํนวนดงัน้ี 

6.1 ระดบัปริญญาโท ไม่เกิน 2 คน 

6.2 ระดบัปริญญาเอก ไม่เกิน 3 คน 

ขอ้ 7.  ให้คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งหรือยกเลิกการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ี

ปรึกษาเฉพาะเร่ืองแต่ละราย 

ขอ้ 8.  การขออนุมติัแต่งตั้ งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองในแต่ละกรณี ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนั้นๆ จดัทาํเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอพิจารณา

แต่งตั้งดงัต่อไปน้ี 

8.1 รายละเอียดของคุณสมบติัตามขอ้ 4 

8.2 กรอบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อวทิยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ 

8.3   แผนงานและช่วงระยะเวลาท่ีใหค้าํปรึกษา พร้อมดชันีช้ีวดัความสาํเร็จในการใหค้าํปรึกษา  

8.4 หนงัสืออนุญาตจากตน้สงักดัของท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ในกรณีท่ีแต่งตั้งบุคคลนอกคณะท่ีมี

ตน้สงักดั 

8.5 เอกสารอ่ืนๆตามความเหมาะสม หรือเอกสารท่ีคณะกาํหนด 

ขอ้ 9.  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินสัมฤทธ์ิผลของการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของ

หลกัสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานใหค้ณบดีทราบ 

 ขอ้ 10.  คณะอาจกาํหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมไดโ้ดยใหอ้อกเป็นประกาศของคณะ 

ขอ้ 11 . ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือ

การปฏิบติัตามประกาศน้ีใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นเป็นผูว้นิิจฉยั 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ.2549 

 

 

            (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 

      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 

                                       อธิการบดี 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  1624    /2558) 

เร่ือง   การเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอสิระ 

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

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาการศึกษาอิสระ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่

ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 5  แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558  จึงออกประกาศไว ้ ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี   1624 /2558 ) เร่ือง การเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ” 

ขอ้ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 936/2550) เร่ือง การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาอิสระ และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ขอ้ 4. ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ” หมายความวา่ คณะ  บณัฑิตวทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตร 

         ระดบับณัฑิตศึกษา    

“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีของคณะ บณัฑิตวทิยาลยัหรือหวัหนา้ 

หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั” หมายความวา่  คณะกรรมการประจาํบณัฑิต 

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายความวา่  คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดี 

เพ่ือรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

“ประธานหลกัสูตร” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

“การศึกษาอิสระ” หมายความวา่ รายงานการศึกษาอิสระท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 

การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต  

แผน ข. 

“อาจารยป์ระจาํ”  หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน หรือผูท่ี้มหาวทิยาลยัจา้ง 

เพ่ือปฏิบติังานในหลกัสูตรสงักดั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทาํหนา้ท่ีหลกัดา้นการ 

สอนและวจิยั และมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด 

“ผูท้รงคุณวฒิุ” หมายความวา่    ผูท่ี้มิไดด้าํรงตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํท่ีทาํหนา้ท่ี 

สอนในระดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูท่ี้ไดรั้บการ 

                 แต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจะตอ้งมี 
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        คุณวฒิุทางการศึกษาและดาํรงตาํแหน่งทาง 

        วชิาการตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

“ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่  ผูท่ี้มิไดด้าํรงตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํท่ีทาํหนา้ท่ี 

           สอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยท่ีผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง 

           ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นผูมี้ความรู้ 

                   ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้น 

                    และเป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือกระทรวง 

                   หรือวงการวชิาชีพนั้น ๆ  

“อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ”  หมายความวา่ อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุ 

 หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณะแต่งตั้ง 

 ใหรั้บผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 

 อิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณา 

 เคา้โครง การใหค้าํแนะนาํและควบคุมดูแล 

 รวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้และการสอบ 

 การศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

“หลกัสูตร” หมายความวา่               หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หรือหลกัสูตรของ 

      มหาวทิยาลยัท่ีร่วมกบัสถาบนัหรือหน่วยงาน 

                                                                         อ่ืนเพ่ือผลิตบณัฑิต 

ขอ้ 5. อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระหลกั ตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 5.1.1 เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยข้ึ์นไป 

 5.1.2 เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ และตอ้งเป็นบุคลากรประจาํมหาวทิยาลยั  

5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระร่วม ตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 5.2.1 เป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยข้ึ์นไป 

 5.2.2 เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรประจาํมหาวิทยาลัย หรือบุคลากร

ภายนอกมหาวทิยาลยั 

 ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนั อาจารยป์ระจาํของสถาบนัในความร่วมมือ

นั้น ใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจาํตามประกาศน้ี 

ขอ้  6. การขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ     

ใหด้าํเนินการ  ดงัน้ี 
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6.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เสนอเหตุผล

ความจาํเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ  พร้อมทั้งแสดงแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีจะประสานงานกับอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  ให้การศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นไปอย่างมี

คุณภาพและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา  เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา  

ดงัน้ี 

1)  ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ 

2)  ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือผลงาน

ท่ีแสดงถึงความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาอิสระเร่ืองนั้น ๆ   

6.2 กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะให้แต่งตั้ งเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระไดต้ามขอ้ 6.1 ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอคณบดีของคณะท่ี

หลกัสูตรสงักดัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบโดย เสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1)  ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ 

2)  ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือผลงาน

ท่ีแสดงถึงความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญ  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาอิสระเร่ืองนั้น ๆ  

3)  หนังสือยินยอมท่ีจะทาํหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และยอมรับท่ีจะ

ปฏิบติัตามระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในเร่ืองเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการศึกษาอิสระ 

4)  หนงัสือยนิยอมจากตน้สงักดั (ในกรณีท่ีมีตน้สงักดั) 

5)  คาํร้องขอเสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

6.3 ใหค้ณะสาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

การศึกษาอิสระ และแจง้บณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือทราบ  โดยแนบเอกสารประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน  และ

ผลงานตามขอ้  6.2 

ขอ้ 7. กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ีหรือมีปัญหาในการตีความให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลยัโดยคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา  และคาํวินิจฉัยของ

อธิการบดีถือเป็นท่ีสุด 

ขอ้ 8.  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

          

ประกาศ  ณ  วนัท่ี            กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

                                                      (ลงช่ือ)  กิตติชยั  ตรรัตนศิริชยั 

                 (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั  ตรรัตนศิริชยั) 

                                      อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น   (ฉบับที ่ 67/2548) 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การขยายจาํนวนนักศึกษาในคาํปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพเิศษ 

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

 

เพ่ือให้การดาํเนินการขยายจาํนวนนักศึกษาในความรับผิดชอบปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารยท่ี์ปรึกษามี

หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพ และนําไปสู่ผลท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการให้หลกัสูตรท่ีมีอาจารยป์ระจาํท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาในคาํปรึกษา

วิทยานิพนธ์ไดม้ากกว่า 5 คน ตามนัยของ ขอ้ 25 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบ

การบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยัใน

คราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2548) เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารขยายจาํนวนนกัศึกษาในคาํปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ” 

ข้อ 2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3.  การพิจารณาคาํขอให้คณะดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเร่ิมภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีควรพิจารณา

คาํขอของอาจารยใ์นคณะพร้อมกนัทั้งหมดในคราวเดียว โดยควรมีการกาํหนดปฏิทินการดาํเนินการท่ีชดัเจนและ

ประกาศใหค้ณาจารยใ์นคณะไดท้ราบล่วงหนา้ 

 ข้อ 4.  อาจารยป์ระจาํท่ีจะขอขยายจาํนวนนกัศึกษาตามประกาศน้ี ตอ้งมีผลงานดงัต่อไปน้ี 

4.1  มีผลงานวิจยั 3 ปียอ้นหลงัตีพิมพใ์นเอกสารวิชาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) ใน

ระดบันานาชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 3 เร่ือง หรือในระดบัชาติไม่นอ้ยกวา่ 6 เร่ือง หรือ คละกนัตาม

สดัส่วนท่ีเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่น้ี 

4.2  มีผลงานการควบคุมวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

1)  เคยเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

2) นกัศึกษาในความดูแลท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ใชเ้วลาศึกษาเฉล่ียไม่เกิน 1.5 เท่า ของ

ระยะเวลาตามแผนการศึกษา 

3) นกัศึกษาในคาํปรึกษาท่ีผา่นมาจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีผลงานวทิยานิพนธ์ซ่ึง

ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

4.3  มีทุนวิจัยหรือมีโครงการวิจัยท่ีมีงบประมาณสนับสนุน ซ่ึงจะใช้เป็นสาระสําคัญของ

วทิยานิพนธ์ตามแผนท่ีเสนอ 

4.4 ปัจจุบนัเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัอยูแ่ลว้ไม่นอ้ยกวา่  3 เร่ือง 

4.5  มีคุณสมบติัหรือผลงานอ่ืนตามท่ีคณะกาํหนด 

 ข้อ 5. ให้อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณสมบติัตาม ข้อ 4 ซ่ึงประสงค์จะขอขยายจาํนวนนักศึกษาในคาํปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เสนอแผนงานพร้อมทั้งผลสัมฤทธ์ิพร้อมดชันีช้ีวดัท่ีคาดวา่จะไดรั้บให้กรรมการบริหารหลกัสูตร

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ผลสมัฤทธ์ิดงักล่าวไดแ้ก่ วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษามีความกา้วหนา้ตามแผนการศึกษา 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการเผยแพร่ นกัศึกษาสามารถจบการศึกษาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามแผนการศึกษา

ของหลกัสูตร เป็นตน้ ทั้ งน้ีแผนงานดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และจํานวนนักศึกษาในคาํปรึกษา

วทิยานิพนธ์ (ซ่ึงรวมทั้งนกัศึกษาในคาํปรึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้ดว้ย) ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตอ้งมีจาํนวนไม่เกิน 10 คน 

ข้อ 6.  ใหค้ณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ เป็นผูอ้นุมติัและยกเลิก 

การขอขยาย 

 ข้อ 7. ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูข้อ มีคุณสมบติัและผลงานไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 4 แต่คณะพิจารณาแลว้ เห็นวา่ เป็น

ผูมี้ศกัยภาพสูง ประกอบกบัผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดวา่จะไดรั้บการส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวชิาการ และสอดคลอ้งกบั

ทิศทางและนโยบายของคณะ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ อาจเสนอ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

 ข้อ 8.  คณะอาจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 

 ข้อ 9.  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินสัมฤทธ์ิผลของการขอขยายน้ีทุกภาคการศึกษา และ

รายงานผลต่อคณบดีท่ีหลกัสูตรสงักดั ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ผลการดาํเนินงาน จะไม่สัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งไว ้คณะ

อาจลดจาํนวนการขยาย หรือลดระยะเวลาของแผน หรือยกเลิกการอนุมติัการขยาย เป็นกรณีๆ 

 ข้อ 10.  ใหค้ณะสรุปแจง้ผลการอนุมติัตามขอ้ 3 และการประเมินผลตามขอ้ 9 ต่อคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวทิยาลยัภายใน 30 วนั 

ข้อ 11.  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 12.  ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั       

ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ข้อ 13.  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น คณะอาจพิจารณาคาํขอประจาํภาคตน้ ปีการศึกษา 2548 ได ้แต่ทั้งน้ีให ้   

แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2548 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ.2548 

 

                    (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 

        (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

         คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่68/2548) 

 เร่ือง แนวปฏิบัตกิารแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพเิศษ 

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

 

เพ่ือใหมี้แนวปฏิบติัในการแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ เพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบั

บณัฑิตศึกษา ตามนัยแห่ง ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ

สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 

เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ       

มีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการ

บริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 68/2548) เร่ือง แนว

ปฏิบติัการแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ในประกาศน้ี 

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ีในการเรียนการ

สอนระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณวฒิุทางการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการตามท่ีกาํหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ีบางส่วนในการ

เรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา   โดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

และหรือตาํแหน่งทางวิชาการตามท่ีกาํหนดในหน้าท่ีนั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือ

ความชาํนาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆ  

ทั้งน้ีหาก   จะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือ

กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นบุคลากร

ประจาํมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

ข้อ 4.  คณบดีของคณะท่ีหลกัสูตรสังกดั อาจแต่งตั้ งอาจารยบ์ัณฑิตพิเศษ ในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ หรือ 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ทาํหนา้ท่ีเป็น ผูส้อนรายวิชา กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวดัคุณสมบติั 

(Qualifying Examination) อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบอ่ืนๆ หรือทาํหน้าท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอนอ่ืนๆได ้ทั้งน้ีโดยใหค้าํนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานทางวชิาการเป็นหลกั  
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ข้อ 5. การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษใหท้าํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 69/2548) เร่ือง การแต่งตั้ งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

ข้อ 6. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น ตอ้งแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลยัก่อน ทั้งน้ีให้คณบดีท่ีหลกัสูตรสังกดัเสนอโดยแสดง

เหตุผลความจาํเป็น พร้อมแนบประวติัโดยยอ่และผลงานท่ีแสดงความเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ หรือความชาํนาญ

เฉพาะ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวทิยานิพนธ์ท่ีจะทาํการสอบนั้นๆ 

ข้อ 7. ในหลกัสูตรหน่ึงๆ ภาระงานรวมของอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีคณะมอบหมาย ไม่ควรมากกวา่ภาระงานรวม

ของอาจารยป์ระจาํในหลกัสูตรนั้น 

ข้อ 8. คณะควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงทาํหน้าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติและความ

เหมาะสมในการแต่งตั้ง รวมทั้งควรใหมี้การประเมินผลการมอบหมายงานอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษทุกภาคการศึกษา 

ข้อ 9. ในการแต่งตั้งแต่ละกรณีนั้นใหร้ะบุหนา้ท่ี รวมทั้งระยะเวลาการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 

ข้อ 10. คณะอาจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 

ข้อ 11. ใหค้ณะสรุปแจง้การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจาํ

บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษานั้นๆ 

ข้อ 12. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 13. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั

ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15 กนัยายน พ.ศ.2548 

 

                            (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 

      (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

                  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  69/2548)  

เร่ือง การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพเิศษเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

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

เพ่ือให้มีแนวปฏิบติัในการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุท่ีมิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํ ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Major advisor) ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอาํนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2548 จึงกาํหนดแนว

ปฏิบติัไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่  “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2548) เร่ือง 

การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 67/2547) เร่ือง การแต่งตั้ ง

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4.อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ ในประกาศน้ีหมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแต่งตั้งให ้     

ทาํหน้าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตามความหมายในระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 16.10 

ข้อ 5. ในการเสนอแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ ให้ทาํหนา้ท่ีเป็นเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระ (Major advisor) ตอ้งมีเหตุผลหรือความจาํเป็นตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

5.1 เป็นผูซ่ึ้งปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือทาง

วชิาการกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.2 เป็นผูซ่ึ้งทาํงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนท่ีมีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.3 เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นไม่มีหรือขาดแคลน 

5.4 เหตุผลหรือความจาํเป็นอ่ืนๆ 

ข้อ 6. อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีจะแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ  (Major advisor) ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

6.1 เป็นผูท้รงคุณวฒิุ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 ขอ้ 16.8 และท่ีมีผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญอย่าง

ต่อเน่ือง 

6.2 เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 ขอ้ 16.9 ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขานั้น ๆ เป็นท่ี

ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต ํ่ากว่า

ระดับ 9 ข้ึนไป และความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญนั้นมีความจาํเป็นหรือเป็นประโยชน์

อยา่งยิง่ต่อวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้น ๆ 
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ข้อ 7. การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการดูแลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Major 

advisor) ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6.1 ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

7.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจําเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ งต่อ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

7.1.1  ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ของผูท้รงคุณวฒิุ 

7.1.2  ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวฒิุ 

7.2  หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ ให้แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ

เป็นท่ีปรึกษาหลกัได ้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอเอกสารประกอบการ

พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณบดีท่ีหลกัสูตรสงักดั ดงัน้ี 

7.2.1 ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ของผูท้รงคุณวฒิุ 

7.2.2 ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวฒิุ 

7.2.3 หนงัสือแสดงความยนิดีท่ีจะทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ (Major advisor) และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในเร่ืองเก่ียวกบัการดูแลวทิยานิพนธ์ 

7.2.4 หนงัสือเห็นชอบจากตน้สงักดัของผูท้รงคุณวฒิุ (ในกรณีท่ีผูท้รงคุณวฒิุมีตน้สงักดั) 

7.2.5 เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-

advisor) และใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

7.2.6 หนงัสือแสดงความยนิดีของนกัศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาของตนในคร้ังน้ี 

7.3 สาํเนาคาํสัง่แต่งตั้งแจง้บณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือทราบ 

ข้อ 8. การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Major advisor) 

ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6.2 ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจําเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ งต่อ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

8.1.1 ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

8.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ และ/หรือ

ผลงานท่ีแสดงถึงความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงมีความ

เก่ียวขอ้งและความจาํเป็นหรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

เร่ืองนั้นๆ 

8.2 หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ ให้แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะเป็นท่ีปรึกษาหลักได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเอกสาร

ประกอบการพิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ดงัน้ี 

8.2.1 ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานโดยยอ่ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
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8.2.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ และ/หรือ

ผลงานท่ีแสดงถึงความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงมีความ

เก่ียวขอ้งและความจาํเป็นหรือเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

เร่ืองนั้นๆ 

8.2.3 หนงัสือแสดงความยินดีท่ีจะทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

(Major advisor) และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในเร่ืองเก่ียวกบัการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

8.2.4 หนังสือเห็นชอบจากตน้สังกดัของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะมีตน้

สงักดั) 

8.2.5 เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-

advisor) และใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2.6 หนงัสือแสดงความยนิดีของนกัศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาของตนในคร้ังน้ี 

8.3 เม่ือคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ให้คณบดีท่ี

หลกัสูตรสังกัดพิจารณาแต่งตั้ ง และสําเนาคาํสั่งแต่งตั้ งแจ้งคณะกรรมการประจาํบัณฑิต

วทิยาลยัเพ่ือทราบ 

ข้อ 9. อาจารย์บัณฑิตพิเศษท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นท่ีปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

สามารถเป็นท่ีปรึกษาของนกัศึกษาสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดไ้ม่เกิน 5 เร่ือง แต่รวมทุกสถาบนัแลว้ไม่เกิน 10 เร่ือง  

ข้อ 10. ใหค้ณะส่งระเบียบและประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดูแลวทิยานิพนธ์ใหก้บัอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ 

ข้อ 11. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 12. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2548                           

 

                    

        (ลงช่ือ)    สมหมาย  ปรีเปรม 

      (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 

                 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 35/2549 ) 

เร่ือง  การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

(แก้ไขคร้ังที ่1) 

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

เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.2 และ ขอ้ 36.5 เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอาํนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2549 จึงแกไ้ข ประกาศ

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ดงัน้ี 

5.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบติั คือ 

5.3.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 

5.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงค์จะขอเปล่ียนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวชิาเดียวกนักบัหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ี

ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสุดทา้ยก่อนการสอบวดั

คุณสมบติัไม่ตํ่ากวา่ 3.5 หรือนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 

1 ท่ีมีผลงานวิจยัเพ่ือทาํวิทยานิพนธ์อนัมีศักยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ใน

ระดบัดุษฎีบณัฑิตไดท้ั้งน้ีโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/

ภาควชิา และคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั 

5.6 นกัศึกษาตามขอ้ 5.3 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 

ภายในภาคการศึกษาถดัไป นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผา่น จะพน้สภาพ

การเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 เวน้แต่ได้รับอนุมติัให้เปล่ียนระดับการศึกษา ตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 74/2548 เร่ือง การเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

นกัศึกษาตามขอ้ 5.3.2 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผ่าน จะยงัคงมีสภาพเป็นนกัศึกษา

ในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   10   พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

 

                            (ลงช่ือ)    สมหมาย  ปรีเปรม 

  (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 70/2548 ) 

เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

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

เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.2 และ ขอ้ 36.5 เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอาํนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงไดก้าํหนด

หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การ

สอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั” 

ข้อ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 60/2544) เร่ือง การสอบ

ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั และให ้ใชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพ่ือประเมินความรู้

ความสามารถของนกัศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดให้นกัศึกษาในหลกัสูตร

ปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 

4.1      การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ 

4.2     ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผูด้าํเนินการจดัสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ  1 

คร้ัง ในกรณีท่ีจาํเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดัเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

4.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตาม

หลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 

4.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลกัษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  

หมายถึง สอบไม่ผา่น 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สํานักบริหารและพฒันาวิชาการและ

บณัฑิตวทิยาลยั ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

4.5 นกัศึกษาตามขอ้ 4.3 ท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 

ในภาคการศึกษาถดัไป นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผ่านจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตาม

ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 
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ข้อ 5  การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying  examination) หมายถึง การสอบวดัความรู้ความสามารถของ

นกัศึกษาในสาขาวชิาเอก และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะดาํเนินการวิจยัโดย

อิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้ซ่ึงกาํหนดใหน้กัศึกษาท่ี

เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 

5.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบใน

สาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 ใหค้ณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัเป็นผูด้าํเนินการจดัสอบวดัคุณสมบติั ภาคการศึกษาละ 1 

คร้ัง ในกรณีท่ีจาํเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้

คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการ

ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัร่วมดว้ยไม่เกิน 2 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือให้คณบดี

คณะท่ีหลกัสูตรสงักดัเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

5.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบติั คือ 

5.3.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตามหลกัสูตร แบบ 1 ตอ้งสอบผ่านภายใน

ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

5.3.2 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ตาม

หลกัสูตร แบบ 2.1 ตอ้งสอบผา่นภายในภาคการศึกษาท่ี 2 

5.3.3 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

หลกัสูตรแบบ 2.2 ตอ้งสอบผา่นภายในภาคการศึกษาท่ี 3 

5.3.4 นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงค์จะขอเปล่ียนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกนักบัหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาท่ี

ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสุดทา้ย

ก่อนการสอบวดัคุณสมบติัไม่ตํ่ากวา่ 3.5 หรือนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมี

ผลงานวิจยัเพ่ือทาํวิทยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตไดท้ั้ งน้ีโดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/ภาควชิา และคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั 

5.4 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นสัญลกัษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  หมายถึง 

สอบไม่ผา่น 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ และ

บณัฑิตวทิยาลยั ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

5.5 นักศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบัติผ่านแลว้ จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต มีสิทธ์ิ

เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้

5.6 นกัศึกษาตามขอ้ 5.3 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 

นัก ศึก ษา ท่ี สอ บวัด คุณสม บัติ ค ร้ัง ท่ีสอ งแ ล้วไ ม่ผ่ าน  จ ะ พ้น สภาพก าร เ ป็น นัก ศึก ษ า ตาม ระ เ บี ย บ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียน
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ระดบัการศึกษา ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 74/2548 เร่ือง การเปล่ียนระดับ

การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

นกัศึกษาตามขอ้ 5.3.4 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผ่าน จะยงัคงมีสภาพเป็นนกัศึกษา

ในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตต่อไป 

ข้อ 6 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 7 ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือ

เป็นท่ีส้ินสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 

 

                             (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 

  (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 81 /2548) 

เร่ือง  เงือ่นไขและแนวปฏิบัตใินการขอคนืสถานภาพเป็นนักศึกษา 

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

 เพ่ือให้การดาํเนินการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 61 การขอกลบัเขา้เป็นนักศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยั

อาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 

พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุม คร้ังท่ี 8/2548 เม่ือ

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงกาํหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 81/2548) เร่ือง เง่ือนไข

และแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา” 

ข้อ 2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 61/2544) เร่ือง เง่ือนไขและแนว

ปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา ตอ้งเป็นผูท่ี้ 

4.1  ไดพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบขา้งตน้ ขอ้ 60.2 และ 60.4 

4.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 ก่อนการพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

4.3  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

ข้อ 5. การขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามารถกระทาํไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น บุคคลท่ีประสงคจ์ะขอ

คืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา ตอ้งยืน่คาํร้องต่อคณะท่ีสาขาวชิาสงักดัไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 6. การนบัระยะเวลาการศึกษา ใหน้บัระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพน้สภาพ ช่วงท่ีถูกให้พน้สภาพและ

หลงัการคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา รวมแลว้ไม่เกินระยะเวลาท่ีกาํหนดตามระเบียบขา้งตน้ ขอ้ 14  

ข้อ 7. การนบัหน่วยกิต ใหน้บัหน่วยกิตของรายวชิาท่ีมีการประเมินผลแลว้ทั้งหมด ส่วนรายวิชาท่ียงัไม่

มีการประเมินผล จะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ ผูท่ี้ได้รับอนุมติัให้คืนสถานภาพเป็นนักศึกษาตอ้งชาํระ         

ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมท่ีเก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 10. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั     

ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   15  กนัยายน  พ.ศ.2548 

               (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

                  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่80/2548) 

เร่ือง  การขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา 

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

  

เพ่ือใหมี้แนวปฏิบติัในการขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร    ซ่ึง

กําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 55 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่ง

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุม คร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548  จึง

กาํหนดแนวทางการปฏิบติั ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 80/2548) เร่ือง 

การขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 57/2547) เร่ือง การขอขยายเวลา

การสาํเร็จการศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4. นกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิยืน่คาํร้องขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษาตามประกาศน้ีตอ้ง 

4.1 เป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรซ่ึงกาํหนดให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของ

เง่ือนไขในการสาํเร็จการศึกษา และ 

4.2 นกัศึกษาไดด้าํเนินการต่าง ๆ จนผ่านเง่ือนไขการสาํเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถว้นแลว้แต่อยูใ่น

ระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตรกาํหนด และ 

4.3 นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือระยะเวลา

สูงสุดท่ีกําหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 หมวดท่ี 3 ขอ้ 14 แลว้ 

ข้อ 5. นักศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาท่ีคณะท่ีสังกดัก่อนส้ินสุดเวลาการมี

สถานภาพการเป็นนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 30 วนั และใหค้ณะพิจารณาการอนุมติัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั  

ข้อ 6. การขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

6.1 นกัศึกษายื่นคาํร้องต่อคณบดีท่ีหลกัสูตรสังกดัโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 

6.1.1 สาํเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผ่านเกณฑก์ารศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร เช่น หนังสือ

รับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาองักฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

หลกัฐานการส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ เป็นตน้ 

6.1.2 สาํเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนงัสือนาํส่ง พร้อมทั้งช่ือวารสารหรือสถาบนั ท่ี

ส่งไปขอตีพิมพ ์

6.2 ใหค้ณบดีท่ีหลกัสูตรสงักดัพิจารณาอนุมติัขยายเวลาการศึกษาได ้1 ภาคการศึกษา 
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ข้อ 7. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งขอขยายเวลาเพ่ิมเติมอีก นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํร้องต่อคณบดีท่ีหลกัสูตร

สังกดัภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัในคร้ังแรก โดยช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็นพร้อมแนบ

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร

หลกัสูตร ให้คณบดีพิจารณาอนุมติัขยายเวลาการศึกษาเพ่ิมเติมไดอี้ก 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีให้ดาํเนินการให้แลว้

เสร็จภายใน 15 วนั 

ข้อ 8. การอนุมติัในแต่ละคร้ังให้คณะสําเนาคาํอนุมติัแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลยัและสํานักบริหารและ

พฒันาวชิาการ ทราบภายใน 15 วนั 

ข้อ 9. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาการสาํเร็จการศึกษาตามประกาศน้ีไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

รักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

ข้อ 10. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  

ข้อ 11.ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอาํนาจวินิจฉัยสั่งการ คาํวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั      

ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ วนัท่ี   15  กนัยายน  พ.ศ.2548 

 

 

                  (ลงช่ือ)    สมหมาย  ปรีเปรม 

                (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

        คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

120 
 คู่

มือ
นั

กศึ
กษ

า 
25

58
 

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่28/2542) 

เร่ือง การจดัทาํแผนการศึกษา (Study Plan) ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

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

 

  เพ่ือให้การศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจาํคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2542 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2542 จึงกาํหนดให้นกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษาจดัทาํแผนการศึกษา (Study Plan) ดงัน้ี 

  1.  นักศึกษาตอ้งเสนอขออนุมติัแผนการศึกษา (Study Plan) ต่อหัวหน้าภาควิชา/ประธาน

สาขาวิชา ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรือประธานท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หากนกัศึกษาไม่เสนอแผนการศึกษาตามกาํหนด จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถดัไป 

  2.  นกัศึกษาสามารถขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาไดห้ากมีความจาํเป็น โดยยื่นคาํร้องขอ

อนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปหรือประธานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เสนอต่อหัวหนา้ภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาไม่

นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ 

  

  ประกาศฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบัสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ท่ีเขา้ศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป 

 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

 

 

           (ลงช่ือ) เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์

                            (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 

           รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รักษาราชการแทน 

               คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่27/2542) 

เร่ือง แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการลงทะเบียนเรียนวชิาเลอืก หรือวชิาสัมพนัธ์/ 

วชิารองของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

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

 

  เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก หรือวิชาสัมพนัธ์/วิชารอง ของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีแก่

นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 

11/2542 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2542 จึงกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก หรือวิชาสัมพนัธ์/

วชิารอง ดงัน้ี 

  1.  การลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก หรือวชิาสมัพนัธ์/วชิารอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา 

  2.  สาํหรับหลกัสูตรท่ีกาํหนดใหส้ามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ (XXX XXX) นอกเหนือจาก

ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร หากภาควิชา/สาขาวิชามีความจาํเป็นให้นักศึกษาเรียน ให้หัวหน้าภาควิชา/ประธาน

สาขาวชิาเสนอขออนุมติัต่อคณบดี ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้น ๆ  

3.  ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาระดบัปริญญาตรี ตอ้งเป็นรายวิชาระดบั 3XX หรือ 4XX ท่ีมี

ความสมัพนัธ์และสนบัสนุนการทาํวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้หัวหนา้ภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเสนอ

ขออนุมติัต่อคณบดี เป็นเฉพาะราย ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และให้นบัเป็นวิชาเลือก หรือวิชา

สมัพนัธ์/วชิารอง ไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 

  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542 เป็นตน้ไป 

 

   ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

 

 

    

           (ลงช่ือ) เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์

              (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 

               รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  

         รักษาราชการแทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่26/2542) 

เร่ือง แนวปฏิบัตใินการสอบประมวลความรู้สําหรับหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน  ก 

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

  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพ่ือประเมิน

ความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การสอบลกัษณะเดียวกนัท่ี

เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึง อาจเป็นการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบก็ได ้และเพ่ือให้การ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก ท่ีไดก้าํหนดให้

นกัศึกษาตอ้งผา่นการสอบประมวลความรู้ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2542 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2542 จึงกาํหนดแนวปฏิบติัในการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาในหลกัสูตรปริญญา

มหาบณัฑิต แผน ก ดงัน้ี 

 1.  นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้ตอ้งลงทะเบียนรายวชิามาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ

จาํนวนรายวชิาในหลกัสูตรและมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00  

 2.  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะสอบประมวลความรู้ ใหย้ืน่คาํร้องต่อคณะ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาทัว่ไป หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหนา้ภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนวนัสอบอยา่ง

นอ้ย 2 สปัดาห์ 

 3.  ใหค้ณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผูด้าํเนินการสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยประธานและกรรมการ

รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน โดยภาควชิา/สาขาวชิาเสนอช่ือใหค้ณะฯแต่งตั้ง 

 ในกรณีท่ีมีการสอบประมวลความรู้เป็นรายบุคคล ใหป้ระธานกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็น

ประธานกรรมการสอบ 

 4.  การประเมินผลสอบประมวลความรู้ ให้ใชค้าํวา่ “สอบผ่าน” หรือ “สอบไม่ผ่าน” โดยให้ประธาน

คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะฯ ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/สาขาวชิาภายใน 30 วนันบัจากวนัสอบ 

 นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน จะตอ้งขอสอบประมวลความรู้จนกวา่จะสอบผ่าน และการขอ

สอบประมวลความรู้คร้ังต่อไปตอ้งห่างจากคร้ังก่อนไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 5.  นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์ 

 6.  ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ีกบัการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชาท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้น

หลกัสูตรได ้โดยอนุโลม 

 ทั้งน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542 เป็นตน้ไป และประกาศใดท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

                (ลงช่ือ) เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์

                  (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 

           รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รักษาราชการแทน 

                   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 

ฉบับที ่  009/2551 

เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการแก้เกรด I  ของรายวชิาในระดบับัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือให้การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นดาํเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการกาํกบัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี   2/2551  เม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2551  จึงเห็นสมควรกาํหนดแนวปฏิบติัในการแกเ้กรด I  ของ

วชิาในระดบับณัฑิตศึกษาดงัน้ี 

1. ระยะเวลาการแกเ้กรด  I  

นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด I จะตอ้งดาํเนินการติดต่ออาจารยป์ระจาํวิชา เพ่ือขอสอบชดเชย และ/หรือปฏิบติังานให้ครบ

ตามท่ีอาจารยป์ระจาํวชิากาํหนด ภายในภาคการศึกษาถดัไปมิฉะนั้นจะไดรั้บการเปล่ียนเกรด  I  เป็น  F 

2.  การขอขยายเวลาการแกเ้กรด I 

กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถดาํเนินการแกเ้กรด I ภายในกาํหนดไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นักศึกษาจะตอ้ง

ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

ศึกษาศาสตร์อยา่งชา้  7  วนั ก่อนวนัสุดทา้ยของการเรียนในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการแกเ้กรด I 

ทั้งน้ี นกัศึกษาจะขออนุมติัขยายเวลาการแกเ้กรด I ไดไ้ม่เกิน 1 ภาคการศึกษาหากพน้กาํหนดการอนุมติั

ใหข้ยายเวลาการแกเ้กรด I แลว้ แต่นกัศึกษายงัไม่สามารถดาํเนินการแกเ้กรด I ใหแ้ลว้เสร็จนกัศึกษาจะไดรั้บการ

เปล่ียนเกรด I เป็นเกรด F ทนัที ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ีอาจารยป์ระจาํวชิาไม่สามารถดาํเนินแกเ้กรด I ใหแ้ก่นกัศึกษา

ไดเ้ท่านั้น 

3. ผลการแกเ้กรด I 

สาํหรับในรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารยป์ระจาํวชิาจะเปล่ียนผลการเรียนจาก

เกรด I  ไดไ้ม่เกินเกรด B+ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ของคณะฯ 

4.  ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวชิา 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  4  มีนาคม   พ.ศ.  2551 

 

  (ลงช่ือ)  ไพศาล  สุวรรณนอ้ย 

(ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พศาล  สุวรรณนอ้ย) 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 (ฉบับที ่53/2557) 

เร่ือง  ยกเลกิประกาศแนวปฏิบัตใินการแก้เกรด  I และการแก้เกรด  I ของวชิาในระดบับัณฑิตศึกษา 

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

  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 25/2548) เร่ือง แนวปฏิบติั

ในการใหเ้กรด I  และแกเ้กรด I  ของวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2548 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ.2548 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จึงขอยกเลิกประกาศดงักล่าว 

 

ประกาศ    ณ  วนัท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ.2557 

 

                                             (ลงช่ือ)  เพญ็จนัทร์ เลิศรัตน์ 

              (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็จนัทร์ เลิศรัตน์) 

                        รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที ่6/2550) 

เร่ือง การสอบประมวลความรู้สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ แผน ข 

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

 

เพ่ือให้การดาํเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้  สาํหรับนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ แผน ข  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีต่อนกัศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ จึงกาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการสอบประมวลความรู้ไวด้งัน้ี 

1.   การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียนเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาใน

สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ 

2.   เน้ือหาวิชาท่ีสอบแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ไดแ้ก่ หมวดวิชาการบริหาร (Management) หมวดวิชาการ

วจิยั (Research) หมวดวิชาการจดัการสารสนเทศและความรู้  (Information and Knowledge Management) หมวด

วชิาการพฒันาและจดัระบบสารสนเทศ  (Information Organization and Development)  และหมวดวชิาการบริการ

สารสนเทศ (Information Services) นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเลือกสอบ 3 หมวดวชิา จาก 5 หมวดวชิาขา้งตน้ 

3.  รายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละหมวดวชิา 

หมวดวิชาการบริหาร  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั หลกัและทฤษฎีการบริหาร การ   วางแผนและการ

จัดทําโครงการ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ  ประยุกต์ทฤษฎีการบริหาร

สมยัใหม่ในการจดัการองคก์าร ฯลฯ 

หมวดวิชาการวิจัย ครอบคุลมเน้ือหาเก่ียวกบั แนวคิด วิธีการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั ไดแ้ก่  การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการนาํเสนอผลการวจิยั 

หมวดวชิาการจดัการสารสนเทศและความรู้  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการ    ความรู้ในบริบทของ

องคก์าร และสงัคม เทคโนโลยท่ีีใชใ้นสงัคมความรู้และหอ้งสมุดดิจิทลั ฯลฯ 

หมวดวิชาการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการพฒันา และจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ การจดัหมวดหมู่และทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ การ

จดัระบบสารสนเทศ การจดัการฐานขอ้มูล การจดัทาํดรรชนี และสาระสงัเขป ธีซอรัสและหวัเร่ือง แนวคิดและกล

ยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ 

 หมวดวิชาการบริการสารสนเทศ ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั หลกัและทฤษฎีการ   บริการ การวางแผน 

และการบริหารงานบริการ เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานบริการสารสนเทศ  แนวโน้มใหม่ในการบริการ และการ

ประเมินคุณภาพของการบริการ ฯลฯ 

4.  กาํหนดการจดัสอบ จะดาํเนินการจดัสอบภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ประมาณช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของ

การเรียนของแต่ละภาคการศึกษา ทั้งน้ีกาํหนดวนัและเวลาท่ีจดัสอบแต่ละคร้ังจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

5.  การขอสอบ นักศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอสอบประมวลความรู้จะตอ้งยื่นแบบฟอร์มขอสอบประมวล

ความรู้ (บว.30) พร้อมชาํระเงินท่ีงานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยื่นแบบขอสอบ
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เพ่ือระบุหมวดวิชาท่ีตอ้งการเลือกสอบท่ีสาขาวิชา อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนกาํหนดวนัสอบ  นกัศึกษาท่ียื่นขอสอบ

ชา้กวา่กาํหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้ จะไม่ไดรั้บการพิจารณาใหส้อบในภาคการศึกษานั้น ๆ  

6.  การประเมินผลการสอบ นักศึกษาตอ้งสอบผ่านทุกหมวดวิชาท่ีเลือกสอบโดยไดค้ะแนนรวมทุก

หมวดวชิาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 และไดค้ะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 จึงจะถือวา่ สอบผ่าน  กรณี

ท่ีสอบผา่นจะไดส้ญัลกัษณ์ S กรณีท่ีสอบไม่ผา่นจะไดส้ญัลกัษณ์ U โดย  สาขาวิชาจะประกาศผลการสอบภายใน 

15 วนัหลงัจากวนัสอบ 

7.  นักศึกษาสามารถสอบประมวลความรู้ได ้2 คร้ัง นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองแลว้ไม่

ผา่น จะตอ้งพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

 ขอ้กาํหนดอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย 

การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 หรือ  ระเบียบอ่ืนใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 

 

 ประกาศ  ณ วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2550 

 

 

           (ลงช่ือ)   อุทยัวรรณ  ด่านววิฒัน์ 

            (นางสาวอุทยัวรรณ  ด่านววิฒัน์) 

                    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัราชการแทน 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่6/2538) 

เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการแก้เกรด  I  ของวชิาในระดบับัณฑิตศึกษา 

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

  เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาํเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาของคณะฯ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2538  เม่ือวนัท่ี  18   

มกราคม 2538 จึงเห็นสมควรกาํหนดให้มีแนวปฏิบติัในการแกเ้กรด  I ของวิชาสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ในระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

1. ระยะเวลาการแกเ้กรด  I 

นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด  I  จะตอ้งดาํเนินการติดต่ออาจารยป์ระจาํวชิา เพ่ือขอ 

สอบชดเชย และ/หรือปฏิบติังานให้ครบตามท่ีอาจารยป์ระจาํวิชากาํหนด ภายในภาคการศึกษาถดัไป มิฉะนั้นจะ

ไดรั้บการเปล่ียนเกรด  I  เป็นเกรด  F 

2. การขอขยายเวลาการแกเ้กรด  I   

กรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถดาํเนินการแกเ้กรด  I  ภายในกาํหนดไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 

นักศึกษาจะตอ้งดาํเนินการขออนุมติัขยายเวลาการแกเ้กรด I จากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจาํคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างช้าภายในวนัสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะตอ้ง

ดาํเนินการแกเ้กรด  I 

ทั้งน้ี นกัศึกษาจะขออนุมติัขยายเวลาการแกเ้กรด  I  ไดไ้ม่เกิน  1 ภาคการศึกษาถดัไป 

หากพน้กาํหนดการอนุมติัให้ขยายเวลาการแกเ้กรด  I   แลว้ แต่นกัศึกษายงัไม่สามารถ

ดาํเนินการแกเ้กรด   I   ให้แลว้เสร็จนกัศึกษาจะไดรั้บการเปล่ียนเกรด  I  เป็นเกรด  F  ทนัที  ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ี

อาจารยป์ระจาํวชิาไม่สามารถดาํเนินแกเ้กรด  I  ใหแ้ก่นกัศึกษาไดเ้ท่านั้น 

3. ผลการแกเ้กรด  I 

สาํหรับในรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนแบบ  CREDIT  อาจารยป์ระจาํวิชาจะเปล่ียนผล

การเรียนจากเกรด  I  ไดไ้ม่เกินเกรด  B+ ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษาของคณะฯ 

4. ใหถื้อประกาศฉบบัน้ีใชก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะฯ  ทุกสาขาวชิา 

 

ประกาศ    ณ  วนัท่ี   3  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2538 

 

                                             (ลงช่ือ)  ยพิุน  เตชะมณี 

              (รองศาสตราจารยย์พิุน  เตชะมณี) 

                     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่36/2549) 

เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลนิิก (โครงการพเิศษ) 

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

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั และมติคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 เป็นไปอยา่ง

ครบถว้นและสมบูรณ์ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ ไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 36/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ 

สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ)” 

 ขอ้ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน ซ่ึงดาํเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู้ 

 ขอ้ 4. คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตาม

หลกัสูตรแลว้ (ยกเวน้การศึกษาอิสระ และวชิาภาษาองักฤษ) และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 (แบบ บว.30) 

 ขอ้ 5. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ไม่นอ้ยกวา่ 

4 คน ใหค้ณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง (ตามแบบ บว.31) 

 ขอ้ 6. การสอบประมวลความรู้  ประกอบดว้ยวชิาในสาขาวชิาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 7. เกณฑก์ารประเมินการสอบประมวลความรู้ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ 30 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 

50 คะแนน) 

 ขอ้ 8. การประเมินการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ S  หมายถึง สอบผา่น หรือ U หมายถึง 

สอบไม่ผา่น 

 ขอ้ 9. นักศึกษาตามขอ้ 2 ท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง ในภาค

การศึกษาถดัไป นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผา่นใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

 ข้อ 10 .   ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้  รายงานผลการสอบต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรระดับบัณฑิต และให้คณะส่งผลให้สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิต

วทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ (แบบ บว.32) 

 ขอ้ 11. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

 ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมิไดก้าํหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยมี์อาํนาจวนิิจฉยัสัง่การคาํวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 

  ประกาศ  ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549 

                            (ลงช่ือ)  ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 

      (รองศาสตราจารยชู์ชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 

         คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่  73/2552) 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกฬีา  

สาขาวชิาร่วม บัณฑิตวทิยาลยั 

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

 

            เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดั

คุณสมบติั การสอบวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศยั

อาํนาจตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตและหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ

ออกกาํลงักายและการกีฬา เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2552  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน ตาม

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 

 

              ทั้งน้ี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 

 

                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี    20  สิงหาคม  พ.ศ.2552 

 

 

 

                                                                  (ลงช่ือ) ลาํปาง  แม่นมาตย ์

 (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่ 73/2552) 

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

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม                   

บณัฑิตวทิยาลยั 
 

1 การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

1)  การสอบประมวลความรู้ 

1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงดาํเนินการโดย 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

1.2  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่าง ๆ  

ครบถว้นตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.3   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ดงัต่อไปน้ี 

 1.3.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ    1  คน 

 1.3.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม     1  คน 

 1.3.3    กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1  คน 

 1.3.4   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   2  คน 

            หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั  

 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 

1.4  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั  

1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบประมวลความรู้ 

1.5.1 การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 

  1.5.2  การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้สามารถประเมินไดว้า่นกัศึกษามี

ความรู้ และความพร้อมท่ีจะดาํเนินการทาํการศึกษาอิสระใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

2)  การสอบวดัคุณสมบัต ิ

1.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงดาํเนินการโดย

คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 

1.2 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ตั้งแต่ภาค

การศึกษาแรกเป็นตน้ไป โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.3 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ดงัต่อไปน้ี 

 1.3.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    1  คน 
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 1.3.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม     1  คน 

 1.3.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1  คน 

 1.3.4   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   2  คน 

  หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั  

 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 

1.4 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 

และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบ

วดัคุณสมบติั  

1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั 

1.5.1 การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 

1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัสามารถประเมินไดว้า่นกัศึกษามี

ความรู้ และความพร้อมท่ีจะดาํเนินงานวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

2 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  การขอสอบและขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์/การศึกษา

อสิระ 

1)  นกัศึกษาจะลงทะเบียนในรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได ้ตอ้งมีการเสนอ 

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตาม

คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 2)  นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระ  และเสนอขออนุมติัเคา้โครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน 

ก และแผน ข  ภายใน 1 ปีการศึกษา  และนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา แผน ข. จะเสนอขออนุมติัเคา้โครงได ้หลงัจากสอบ

ผา่นการสอบประมวลความรู้แลว้  สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก  ตอ้งขอเสนออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

ภายใน  2 ปีการศึกษา หลงัจากสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัแลว้  โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ก่อนการนาํเสนอ 1 สปัดาห์ 

3)  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงและ

ประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ประกอบดว้ย 

 3.1.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.1.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 3.1.3  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1 คน 

 3.1.4  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1 คน 

 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 3.1.3 และ/หรือ 3.1.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 3.1.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ให้
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กรรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงและประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ใน

เร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 

4) เคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และ

คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ   

 เม่ือนกัศึกษาสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผา่นเรียบร้อยแลว้ ใหส่้งเคา้โครง

วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จาํนวนเท่ากบักรรมการสอบเคา้โครง 

รวมอีก 1 ชุด เพ่ือส่งใหก้บับณัฑิตวทิยาลยั ท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั 

ภายใน 30 วนั หลงัสอบ หากพน้กาํหนดระยะเวลาในการส่งใหถื้อวา่ผลการสอบในคร้ังนั้นเป็นโมฆะ  ให้

นกัศึกษาดาํเนินการทาํเร่ืองขอสอบใหม่ 

3 การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

1)   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก 

ภาคการศึกษา   

2) การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรกาํหนด นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้ฯ คร้ัง

สุดทา้ย ก่อนการสอบวทิยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

3)  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

 คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งประเมินปริมาณ

งานของนกัศึกษาเพ่ือระบุจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ีไดส้ญัลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

ตามเกณฑก์ารประเมินดงัต่อไปน้ี 

ระดบัปริญญาโท   

วทิยานิพนธ์   

1.  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้  1   หน่วยกิต 

2.  เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา   1   หน่วยกิต 

3.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั  2   หน่วยกิต 

4.  เขียนวทิยานิพนธ์ บทท่ี 1, 2, 3, เสร็จสมบูรณ์    1   หน่วยกิต 

5.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั      2   หน่วยกิต 

6.  เก็บรวบรวมขอ้มูล      1   หน่วยกิต 

7.  วเิคราะห์ขอ้มูล       2   หน่วยกิต 

8.  เขียนวทิยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบบั     2   หน่วยกิต 

     รวม   12   หน่วยกติ  
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การศึกษาอสิระ 

1.  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้การศึกษาอิสระได ้ และเรียบเรียงเคา้โครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 

2.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั  1   หน่วยกิต 

3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทท่ี 1, 2, 3  เสร็จสมบูรณ์   1   หน่วยกิต 

4.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล   2   หน่วยกิต 

5.  วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบบั  1   หน่วยกิต 

     รวม   6   หน่วยกติ 

 

ระดบัปริญญาเอก 

 เกณฑก์ารกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ใหเ้ป็นไปตาม

ปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 

 1.  การนาํเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 

 2.  การทาํการทดลองและวเิคราะห์ผล  ถือเป็น 50% ของปริมาณงานทั้งหมด 

 3   การเขียนวทิยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด 

 4   การนาํเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ ถือเป็น  5%  ของปริมาณงานทั้งหมด 

 5.  การตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 

การพิจารณาปริมาณงานไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามลาํดบัและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง

ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 

 การกาํหนดค่า S ใหพิ้จารณาเป็นสดัส่วนกบัจาํนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษา

ไดผ้า่นการประเมินผลความกา้วหนา้ของรายวชิาดุษฎีนิพนธ์และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจาํนวนหน่วยกิตของ

หลกัสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะตอ้งดาํเนินการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ินภายใน 45 วนั ซ่ึงเป็นไปตาม

ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

4 การสอบ  การประเมนิผล การรายงานผล  การส่งเล่ม  และมาตรฐาน วทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

1)  การสอบวทิยานิพนธ์ 

1.1  กาํหนดใหเ้ขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

1.2   คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

1.2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1  คน 

1.2.4 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1  คน 

1.2.5 ผูท้รงคุณวฒิุนอกมหาวทิยาลยั    1  คน 
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การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.2.3 และ1.2.4  

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจาํเป็นอาจ 

เปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   

ทั้งน้ี จะตอ้งกาํหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้ง 

ซ่อมข้ึนใหม่ จะไดต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้

 2)  การสอบการศึกษาอิสระ 

 1.1  กาํหนดใหเ้ขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย  โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และส่งใหค้ณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

 1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมี 

ผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา

ร่วม อยา่งนอ้ย 1 คน 

1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจาํเป็นอาจ 

เปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   

ทั้งน้ี จะตอ้งกาํหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้ง 

ซ่อมข้ึนใหม่ จะไดต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้

 3)   ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผล โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินตามมติกรรมการ จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 4)  การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

       1.1  ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผา่นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ไปยงั หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

       1.2  คณะใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีสาขาวชิาเสนอ 

และแจง้ผลการประเมินใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 

 5)  นกัศึกษาท่ีสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผา่น มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนั หลงัวนั

สอบและตอ้งสอบภายใน 60 วนั หลงัวนัครบกาํหนดการแกไ้ข    การสอบคร้ังท่ี 2 จะตอ้งดาํเนินการขอสอบและ

ชาํระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ 

 6)  เม่ือสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผา่นแลว้ นกัศึกษาไม่สามารถส่งวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษา

อิสระใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัไดภ้ายใน 45 วนั หลงัการสอบไม่วา่กรณีใด (ยกเวน้ตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 

1 สปัดาห์ข้ึนไป) จะถือวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่น และนกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบใหม่ 

 7)  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

        1.1  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 72/2548 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 9 
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        1.2  การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

                         1.2.1  ใหส่้งท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

  1.2.2  นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 2 เล่ม (เขา้ปก 1 เล่ม และท่ียงั

ไม่เขา้ปก 1 เล่ม) พร้อมแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 2 แผน่ ซ่ึงคณะกรรมการสอบ

ใหค้วามเห็นชอบแลว้  

 8)  มาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 

       1.1  วทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 10 

        1.2  การศึกษาอิสระ 

                         1.2.1  รูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามคู่มือการทาํวทิยานิพนธ์และ

การศึกษาอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั 

                         1.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 

  1.2.3  ปกใชสี้กรมท่า(สีนํ้ าเงินเขม้) 

  1.2.4  การเขา้เล่มการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุม้สนัและติดใบ

รองปกสีขาว 

  1.2.5  สญัลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสนัปกใหเ้ป็นไปตามคู่มือการทาํ

วทิยานิพนธ์ ของบณัฑิตวทิยาลยั ยกเวน้ปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษา  ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูล้งนาม 

5.  เกณฑ์การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  เป็นดงัน้ี 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกฬีา 

(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และบัณฑิตวทิยาลยั) 

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  คุณภาพของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                      70  คะแนน 

  การนาํเสนอและสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  

 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. ความสําคญัของปัญหาในการวจิยั 

1.1 ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งการวจิยั

เพ่ือตอบปัญหาของการวจิยันั้น ๆ  

1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 

1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา 

8 

 

 

 

 

2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการ 

     วจิยั 

2.3 ความเป็นไปไดใ้นการทาํวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด  

       ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การวเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลจากการทบทวน 

      วรรณกรรม 

3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวจิยัสู่ 

      การกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 

6  

4 วธีิการดาํเนินการวจิยั 

4.1 ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้

4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุม 

      ตวัแปรและการวางแผนการทดสอบ 

4.3  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัเทคนิควจิยั การ 

      เลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

4.4  ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 

20  
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ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

4.5  ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการดาํเนินการวจิยักบั  

      วตัถุประสงค ์

4.6  ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา   

      ของขอ้มูล 

5 ผลงานวจิยั 

5.1  การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

5.2  ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบั 

      วตัถุประสงค ์

5.3  ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั 

5.4  ประโยชน์ของผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 

10  

6 การอภิปรายผลการวจิยั 

6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวจิยั   

      ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั 

6.2  ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและ 

       ขอ้จาํกดัในการวจิยั 

6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาํผลงานวจิยัไป

ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรทาํต่อไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงาน 

การศึกษาอสิระ 

7.1 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา 

7.2  จรรยาบรรณและความถูกตอ้งของการอา้งอิง 

7.3  ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน 

7.4 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  
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2)  การนาํเสนอผลงานและการตอบคาํถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. การนําเสนอผลงาน 

1.1 ความเหมาะสมของวธีิการนาํเสนอ 

1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 

1.3 การนาํเสนอเน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 

1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้าํเสนอ 

1.6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีนาํเสนอกบัท่ีเขียนใน

วทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

20 

 

 

 

 

2 การตอบคาํถาม 

2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐาน 

      สนบัสนุน 

2.2 ความสามารถในการตอบคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบั 

      ขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวจิยั 

2.3 ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีทาํและเขา้ใจถึง 

      ความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ใน 

      สาขาวชิานั้น ๆ  

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  

 

หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 

  Excellent  80-100 % 

  Good  70-79   % 

  Pass  60-69   % 

  Fail   < 60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

ภายใน 3 วนั  หลงัจากสอบเสร็จ) 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกฬีา 

(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และบัณฑิตวทิยาลยั) 

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 คุณภาพของวทิยานิพนธ์    60% (300 คะแนน) 

 การนาํเสนอและสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  30% (150 คะแนน) 

 การเผยแพร่ผลงาน     10% ( 50  คะแนน) 

    รวม   100% (500 คะแนน) 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. คุณภาพของวทิยานิพนธ์ 60% 

1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 

1.1.1  ภาษาไทย 

1.1.2 ภาษาองักฤษ 

(ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีสาํคญั

ทั้งหมดและส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 

 

 

10 

10 

 

 

 

 1.2 ความสาํคญัของปัญหาในการวจิยั 

      1.2.1 ความชดัเจน 

      1.2.2 การใชเ้หตุผล 

      1.2.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 

      1.2.4 นาํมาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบคาํถามวจิยัได ้  

30  

 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

      1.3.1 ความชดัเจน 

      1.3.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 

      1.3.3 ประโยชน์ในการนาํไปใช ้ 

30  

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.4.1 ความครอบคลุม 

      1.4.2 การวเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลจากการทบทวน 

              วรรณกรรม 

      1.4.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั  

30  

 1.5 วธีิดาํเนินการวจิยั 

      1.5.1 ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 

      1.5.2 ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจาํเป็น 

25  
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ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

 1.6 ผลการวจิยั 

      1.6.1 ลาํดบัขั้นตอนการนาํเสนอ 

      1.6.2 ความชดัเจน และถูกตอ้งของผลการวจิยั 

      1.6.3 รูปแบบและวธีิการนาํเสนอขอ้มูล 

      1.6.4 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

30  

 1.7 การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการวจิยั 

      1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 

      1.7.2 การเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้           ต่าง ๆ 

               จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวจิยัมาใชใ้นการ 

               ตอบปัญหาทางการวจิยั 

      1.7.4 ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จาก 

               หลกัฐานการวจิยั 

75  

 1.8 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 

      1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบั 

               วตัถุประสงค ์

      1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการนาํ 

               ผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ช ้

      1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวจิยัท่ีควร 

               ศึกษาต่อไป 

20  

 1.9 การอา้งอิง 

      1.9.1 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 

      1.9.2 ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง  

15  

 1.10 การใชภ้าษาในการเขียนและจดัโครงสร้างในการนาํเสนอ 

 

รวม 

25 

 

300 

 

2. การนาํเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์ 30% 

2.1 ความเหมาะสมของวธีิการนาํเสนอ 

2.2 ความเหมาะสมของส่ือ 

2.3 ลาํดบัขั้นตอนการนาํเสนอ 

2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 

2.5 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ือ

อธิบายเหตุผล 

 

10 

10 

10 

20 

30 
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ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

2.6 ตอบตรงคาํถาม 

2.7 ตอบคาํถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีนาํเสนอและสามารถให้

เหตุผลและอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

2.8 ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

รวม 

15 

30 

 

25 

 

150 

3. การเผยแพร่ 10% 

3.1 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

- ระดบัทอ้งถ่ิน 

- ระดบัชาติ 

- นานาชาติ 

3.2 นาํเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติ 

3.3 นาํเสนอผลงานในการประชุมระดบัชาติ 

- ทางวาจา 

- ทางลายลกัษณ์อกัษร 

3.4 นาํเสนอผลงานในการประชุมระดบัทอ้งถ่ิน 

- ทางวาจา 

- ทางลายลกัษณ์อกัษร 

50 

 

30 

40 

50 

50 

 

40 

30 

 

30 

25 

 

 หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน      50 

คะแนน ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 รายการ หรือในแต่ละ

รายการ (เน้ือหาแตกต่างกนั) มากกวา่   1 คร้ัง จะไดค้ะแนนเตม็ 

50 คะแนน 

  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 500  

   

หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 

  Excellent  80-100 % 

  Good   70-79   % 

  Pass   60-69   % 

  Fail     < 60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

ภายใน 3 วนั  หลงัจากสอบเสร็จ) 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่ 51  /2554) 

เร่ือง    การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตรนานาชาต ิ

 

เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต สาขาวชิา  

การจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย                  

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้ น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6.3 แห่งระเบียบ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และประกาศมหาวทิยาลยั ขอนแก่น ฉบบัท่ี  

809/2545 ลงวนัท่ี  20 พฤศจิกายน 2545  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการการพฒันา

ชนบทมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี    1/2554 

เม่ือวนัท่ี  28   เมษายน  2554  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรการจดัการการพฒันา

ชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ   (คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ                 

บณัฑิตวทิยาลยั) ไวด้งัน้ี    

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี  51 /2554)  เร่ือง   การจดัการเรียน 

การสอน หลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตร

นานาชาติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั) 

ขอ้ 2 .  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป  

         ขอ้ 3.  การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 4. หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายสาํหรับการบริหารหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบท 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 

 

                   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    23    พฤษภาคม  พ.ศ. 2554        

   

 

        (ลงช่ือ) ลาํปาง  แม่นมาตย ์

 (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่  51  /2554) 

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

 

หลกัการรายละเอียดการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบท 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ    
 

1.   การลงทะเบียนเรียน 

 1.1  การลงทะเบียนเรียนรายวชิา ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบท

มหาบณัฑิต  ลงทะเบียนเรียน 3  ภาคการศึกษา  รวม  36  หน่วยกิต 

 1.2  หลกัสูตรสาขาวชิา เป็นผูรั้บผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดย

ทาํบนัทึกถึงสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ 

 1.3  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระคร้ังแรก ในภาคการศึกษาท่ี 2  และตอ้งเสนอ

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตามแบบ บว. 21  
 

2.   การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอสิระ 

 2.1  นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  

2.2  นกัศึกษายืน่แบบ บว. 21 เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   

 2.3  หลกัสูตรสาขาวชิา  ตรวจสอบคุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ ฯ  และ

จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

3.  การเสนออนุมตัเิค้าโครงการศึกษาอสิระ 

 3.1  นกัศึกษาเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระเป็นภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์ม บว.23 ใหเ้สร็จส้ินภายใน

ภาคการศึกษาท่ี 3  โดยนกัศึกษาจะตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือให้

คาํแนะนาํและพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

 3.2  นกัศึกษาเสนอแบบเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ บว.23 ต่อบณัฑิตวทิยาลยั โดยผา่นความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พร้อมเล่มเคา้โครงการ

ศึกษาอิสระ เป็นจาํนวน 2 เล่ม และแผน่ CD จาํนวน 2 แผน่   

3.3  เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมตรวจสอบและเสนอเล่มเคา้โครงการศึกษาอิสระพร้อมแบบฟอร์ม 

บว.23 ต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

4.   การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาการศึกษาอสิระ 

 4.1  นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้การทาํการศึกษาอิสระทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวชิา

การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป 

 4.2  นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้การศึกษาอิสระคร้ังสุดทา้ย ก่อนสอบการศึกษาอิสระ 
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 4.3  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการทาํการศึกษาอิสระ 

 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระประเมินความกา้วหนา้การทาํการศึกษาอิสระของนกัศึกษา เพ่ือ

ระบุหน่วยกิตรายวชิาการศึกษาอิสระท่ีไดส้ญัลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  โดยหลกัสูตรการจดัการการ

พฒันาชนบทไดก้าํหนดแผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาการศึกษาอิสระทั้งส้ิน  6 หน่วยกิต  ในภาค

การศึกษาท่ี  2 จาํนวน  2   หน่วยกิต และในภาคการศึกษาท่ี  3จาํนวน 4  หน่วยกิต  

 การพิจารณาความกา้วหนา้ของการทาํการศึกษาอิสระ ใหพิ้จารณาการนาํเสนอเคา้โครงและ

ภาพรวมของการปฏิบติังาน  ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

5.  การสอบประมวลความรู้ 

 5.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงดาํเนินการโดย

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

5.2  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรเสนอช่ือ ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํวชิาสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3  หวัขอ้รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  ทฤษฎีการ

จดัการการพฒันาชนบท    ระเบียบวธีิวจิยั   กลยทุธ์การจดัการกบัปัญหาและหน่วยงานทอ้งถ่ิน และการวเิคราะห์

ปัญหาดา้นกระบวนการจดัการพฒันาชนบท  

 5.4  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิยืน่คาํร้องขอสอบประมวลความรู้ได ้ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา

ต่าง ๆ ครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00  

5.5 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ S  หมายถึง สอบผา่น หรือ U หมายถึง สอบไม่ผา่น   

5.6  เกณฑก์ารประเมินการสอบประมวลความรู้  ใหส้ดัส่วนการประเมินผลการสอบขอ้เขียนเป็นร้อยละ 

70 และการสอบปากเปล่าเป็นร้อยละ 30  โดยนกัศึกษาจะตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของผลการสอบ

ทั้งขอ้เขียนและปากเปล่า 

กรณีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น  ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอสอบอีกคร้ังในภาคการศึกษาถดัไป  หากสอบคร้ังท่ีสองไม่ผา่นจะ

พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 60.8 
 

6.  การสอบการศึกษาอสิระ 

 6.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 

 1)  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  

 2)  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

 3)  อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  

                6.2  นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระใหค้ณะกรรมการสอบพิจารณา อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนวนัสอบ 

6.3  คุณสมบติันกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
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 6.4  การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 8 ขอ้ 49 และขอ้ 50เร่ืองการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษา

อิสระ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสอบตามเอกสารแนบทา้ย เร่ือง เกณฑก์ารประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ 

เกณฑ์การประเมนิผลการสอบการศึกษาอสิระ 

หลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาต)ิ 

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

1. เน้ือหาของรายงานการศึกษาอิสระ   50 % 

2. การนาํเสนอผลงาน    20 % 

3. การสอบปากเปล่า    30 % 

รวม    100 % 

 

ส่วนที ่1 เนือ้หาของรายงานการศึกษาอสิระ 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ 

1. เนือ้หาของรายงานการศึกษาอสิระ 50 

     1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 10 

- สรุปสาระสาํคญัของงานวจิยั/องคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

- ระบุประเด็นปัญหาชดัเจน  

     1.2 วตัถุประสงค ์ 10 

- ครอบคลุมปัญหาการวจิยั  

- ช้ีชดัถึงเป้าหมาย/ผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากการวจิยั  

     1.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 10 

- ครอบคลุมแนวคิด/ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยั  

- แสดงสภาพงานวจิยัท่ีผา่นมาในเร่ืองเดียวกนันั้นอยา่งครอบคลุม  

- การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยันาํไปสู่การกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ท่ีเหมาะสม  

    1.4 ระเบียบวธีิการวจิยั 10 

- ระเบียบวธีิวจิยัเหมาะสมกบัปัญหา / วตัถุประสงคก์ารวจิยั  

- การกาํหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งเหมาะสม  

- เคร่ืองมือวจิยั วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  

    1.5 ผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 10 

- เช่ือถือได ้  

- ใหค้วามรู้ใหม่  

- ประโยชน์ในทางวชิาการ / การนาํไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน / สงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ส่วนที ่2 การนําเสนอผลงาน 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ 

2. การนําเสนอผลงาน 20 

2.1 ภาษาท่ีใชใ้นการเขียน 5 

2.2 ความถูกตอ้งของขอ้มูล / รายงาน 5 

2.3 ลาํดบัขั้นตอนการนาํเสนอขอ้มูล 5 

2.4 รูปแบบของการจดัพิมพ ์ 5 

 

ส่วนที ่3  การสอบปากเปล่า 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ 

3. การสอบปากเปล่า 30 

3.1 การนาํเสนอผลงานวจิยัต่อกรรมการ 5 

3.2 ความรู้ความเขา้ใจในงานวจิยัของตน 10 

3.3 การแสดงออก ความเช่ือมัน่ในการนาํเสนอ / สอบ 5 

3.4 การตอบคาํถาม 10 

 

เกณฑก์ารประเมิน  Excellent  90-100 % 

Good  75-89% 

Pass  60-74% 

Fail  < 60% 

 

*กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งส่งคะแนนปกปิดมาท่ีงานสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 3 วนั

หลงัจากวนัสอบ  
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หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบัณฑิต 

 

ค่าตอบแทน ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

ระบบปกต ิ(นานาชาต)ิ 

ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีต่อหน่วยกิต 12,000 

ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบติัต่อหน่วยกิต 12,000 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระต่อเร่ือง 10,000 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต่อคร้ัง  5,000 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อคร้ัง  6,000 

 

แนวปฏิบัตกิารเบิกจ่าย 

1.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอน เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายท่ีรวมถึงการสอนของอาจารยพิ์เศษ และ    

      หรือวทิยากร การคุมสอบ การออก การตรวจขอ้สอบ และประเมินผลรายวชิา 

2.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในกรณีมีนกัศึกษาลงทะเบียนนอ้ยกวา่ 3 คน ใหจ่้ายดงัน้ี 

     2.1 นกัศึกษา 2 คน จ่ายหน่ึงในสอง ของค่าตอบแทนตามอตัราขา้งตน้ 

     2.2 นกัศึกษา 1 คน จ่ายหน่ึงในส่ี ของค่าตอบแทนตามอตัราขา้งตน้ 

3.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ ใหเ้ป็นไปตามอตัราขา้งตน้โดยจ่ายอตัราส่วน 2 : 1 กรณีมีท่ี

ปรึกษาร่วม  

4.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ใหจ่้ายดงัน้ี 

     4.1  ถา้มีกรรมการ 2 คน ใหจ้่ายประธานต่อกรรมการ ในอตัรา 6 : 4  

     4.2  ถา้กรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายในอตัรา 4 : 3 : 3 

5.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามอตัราขา้งตน้โดยโดยจ่ายประธาน

กรรมการ 1,800 บาท และกรรมการคนละ 1,400 บาทเท่ากนั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่98/2556) 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอน  

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม  

สาขาวชิาร่วม บัณฑิตวทิยาลยั 

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

 

            เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และ 

การสอบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและและ

นวตักรรม    สาขาวิชาร่วม   บัณฑิตวิทยาลัย   คณะวิทยาศาสตร์    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ   ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามระเบียบมหาวิทยาลยั ขอนแก่น ว่าดว้ย

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม ในการเวียน ครบรอบการเวียนเม่ือวนัท่ี 21 

ตุลาคม  2556  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 

 

              ทั้งน้ี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นตน้ไป 

 

                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 

 

 

 (ลงช่ือ)  ลาํปาง  แม่นมาตย ์  

 (รองศาสตราจารยล์าํปาง  แม่นมาตย)์ 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่ 98/2556) 

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

 

 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

สาขาวชิาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม   สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

 

1. การสอบประมวลความรู้ 

1)  การสอบประมวลความรู้ 

1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบขอ้เขียนและหรือการสอบปากเปล่า ซ่ึงดาํเนินการ 

โดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

1.2  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาแผน ข ท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่าง ๆ  

ครบถว้นตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00   โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรฯ 

1.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน  โดยใหค้ณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูแ้ต่งตั้ง  

1.6  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั  

1.5  เกณฑก์ารสอบผา่นการประเมินการสอบประมวลความรู้ 

1.5.1 การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 

  1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สามารถประเมินไดว้า่นกัศึกษามี

ความรู้ และความพร้อมท่ีจะดาํเนินการทาํการศึกษาอิสระใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

2. การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  การขอสอบและขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1)   นกัศึกษาจะลงทะเบียนในรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได ้ตอ้งมีการเสนอ 

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตาม

คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 2)  นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์แลว้ ตอ้งขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และเสนอขออนุมติั

เคา้โครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก  ภายใน 1 ปีการศึกษา  นบัจากท่ี

นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้

โครงวทิยานิพนธ์ก่อนการนาํเสนอไม่นอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์  และสาํหรับนกัศึกษา แผน ข  ตอ้งเสนอขออนุมติัเคา้

โครงการศึกษาอิสระ ภายใน 1 ปีการศึกษา นบัจากท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม 

บว.23   
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3)  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

ประกอบดว้ย 

 3.1.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.1.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

 3.1.3  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1 คน 

 3.1.4  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1 คน 

 กรรมการ ขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการในขอ้ 3.1.3 และ/หรือ 

3.1.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 3.1.3 และ/หรือ 3.1.4 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ให้

กรรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ในเร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 

4) เคา้โครงวทิยานิพนธ์ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาเคา้

โครงวทิยานิพนธ์ โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมนบัเป็นเสียงเดียว เพ่ือนาํเสนอคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ   

 เม่ือนกัศึกษาสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ผา่นเรียบร้อยแลว้ ใหส่้งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จาํนวนเท่ากบัจาํนวนกรรมการสอบเคา้โครงและบวกเพ่ิมอีก 1 ชุด เพ่ือส่ง

ใหก้บับณัฑิตวทิยาลยั ท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั ภายใน 30 วนัหลงั

สอบ หากพน้กาํหนดระยะเวลาในการส่งใหถื้อวา่ผลการสอบในคร้ังนั้นเป็นโมฆะ  ใหน้กัศึกษาดาํเนินการทาํ

เร่ืองขอสอบใหม่ 

3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

1)   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก 

ภาคการศึกษา   

2) การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และหรือเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรกาํหนด ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ  

3)  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งประเมินปริมาณงานของนกัศึกษาเพ่ือ

ระบุจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ี ไดส้ญัลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ตามเกณฑก์าร

ประเมินเม่ือผา่นหวัขอ้ต่าง ๆ ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

ระดบัปริญญาโท   

วทิยานิพนธ์   

1.  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้   1   หน่วยกิต 

2.  เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    1   หน่วยกิต 

3.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั   2   หน่วยกิต 

4.  เขียนวทิยานิพนธ์ บทท่ี 1, 2, 3, เสร็จ     1   หน่วยกิต 

5.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั       1   หน่วยกิต 
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6.  เก็บรวบรวมขอ้มูล       2   หน่วยกิต 

7.  วเิคราะห์ขอ้มูล        2   หน่วยกิต 

8.  เขียนวทิยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบบั      2   หน่วยกิต 

     รวม            12   หน่วยกติ 

การศึกษาอสิระ 

1. คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้การศึกษาอิสระไดแ้ละเรียบเรียงเคา้โครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 

2.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั   1   หน่วยกิต 

3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทท่ี 1, 2, 3  เสร็จ     1   หน่วยกิต 

4.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล    2   หน่วยกิต 

5.  วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบบั   1   หน่วยกิต 

     รวม    6   หน่วยกติ 

 

4. การสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

1)  การสอบวทิยานิพนธ์ 

1.1  กาํหนดใหเ้ขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาองักฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมีบทคดัยอ่

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนั

สอบ 

1.2  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

1.2.3 อาจารยป์ระจาํ   ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 

1.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 

  ใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานกรรมการสอบ  

ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ 

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจาํเป็น 

อาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ี จะตอ้งกาํหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลา

พอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะสามารถตรวจอ่านวทิยานิพนธ์ไดท้นั 

 1.3   ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบการประเมินผล โดยใหน้บั(คณะ)

อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารยป์ระจาํเป็น 1 เสียง และ(คณะ)ผูท้รงคุณวฒิุเป็น 1 เสียง และใหถื้อผล

การประเมินตามมติกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

 1.4  การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
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        1.4.1  ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผา่นประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรไปยงั หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

        1.4.2  แจง้ผลการประเมินใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 

 

 2)  การสอบการศึกษาอสิระ 

1.1  กาํหนดใหเ้ขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมี

บทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอยา่งนอ้ย 3 

สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมี 

ผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุในมหาวทิยาลยั  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อยา่งนอ้ย 1 คน 

1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ 

หรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือวา่การสอบนั้น

มีผลสมบูรณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจาํเป็น 

อาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ี จะตอ้งกาํหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลา

พอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะสามารถตรวจอ่านการศึกษาอิสระ ไดท้นั 

 1.3   ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินตามมติกรรมการ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 

ใน 3 เสียงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 1.4  การรายงานผลการสอบการศึกษาอิสระ 

        1.4.1  ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผา่นประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรไปยงั หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

        1.4.1  แจง้ผลการประเมินใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 

 

5.  เกณฑ์การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  เป็นดงัน้ี 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม 

(คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาลยับัณฑิตศึกษาการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะนิตศิาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  คุณภาพของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                      70  คะแนน 

  การนาํเสนอและสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  
 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. ความสําคญัของปัญหาในการวจิยั 

1.1 ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งการวจิยั

เพ่ือตอบปัญหาของการวจิยันั้น ๆ  

1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 

1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา 

8 

 

 

 

 

2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 

2.3 ความเป็นไปไดใ้นการทาํวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด  

       ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การวเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลจากการทบทวน 

      วรรณกรรม 

3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวจิยัสู่ 

      การกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 

6  

4 วธีิการดาํเนินการวจิยั 

4.1 ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้

4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุม 

      ตวัแปรและการวางแผนการทดสอบ 

4.3  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัเทคนิควจิยั การ 

      เลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

4.4 ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 

4.5 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการดาํเนินการวจิยักบั  

      วตัถุประสงค ์

20  
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ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา   

      ของขอ้มูล 

5 ผลงานวจิยั 

5.1  การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

5.2  ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบั 

      วตัถุประสงค ์

5.3  ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั 

5.4  ประโยชน์ของผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 

10  

6 การอภิปรายผลการวจิยั 

6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวจิยั   

      ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั 

6.2  ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและ 

       ขอ้จาํกดัในการวจิยั 

6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาํผลงานวจิยัไป

ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรทาํต่อไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงาน 

การศึกษาอสิระ 

7.1 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา 

7.2 จรรยาบรรณและความถูกตอ้งของการอา้งอิง 

7.3  ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน 

7.4 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

   

2)  การนาํเสนอผลงานและการตอบคาํถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. การนําเสนอผลงาน 

1.1 ความเหมาะสมของวธีิการนาํเสนอ 

1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 

1.3 การนาํเสนอเน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 

1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.5 บุคลิกภาพการแสดงออกความเช่ือมัน่ของผูน้าํเสนอ 

1.6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีนาํเสนอกบัท่ีเขียนใน

วทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

20 
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1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

2 การตอบคาํถาม 

2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐาน 

      สนบัสนุน 

2.2 ความสามารถในการตอบคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบั 

      ขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวจิยั 

2.3 ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีทาํและเขา้ใจถึง 

      ความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ใน 

      สาขาวชิานั้น ๆ  

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  

หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 

  Excellent  80-100 % 

  Good   70-79   % 

  Pass   60-69   % 

  Fail     < 60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

ภายใน 3 วนั  หลงัจากสอบเสร็จ) 

 

 3)  นกัศึกษาท่ีสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผา่น มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนั หลงัวนั

สอบและตอ้งสอบภายใน 60 วนั หลงัวนัครบกาํหนดการแกไ้ข    การสอบคร้ังท่ี 2 จะตอ้งดาํเนินการขอสอบและ

ชาํระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ หากไม่ดาํเนินการตามกาํหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

 4)  เม่ือสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผา่นแลว้ นกัศึกษาไม่สามารถส่งวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษา

อิสระใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัไดภ้ายใน 45 วนั หลงัการสอบไม่วา่กรณีใด (ยกเวน้ตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 

1 สปัดาห์ข้ึนไป) จะถือวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่น และนกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบใหม่ 

6. การส่งเล่ม  และมาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระฉบับสมบูรณ์ 

 1)  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

        1.1  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 88/2555 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 9 

        1.2  การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

                         1.2.1  ใหส่้งท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

  1.2.2  นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึก

ขอ้มูลการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 1 แผน่ ซ่ึงคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้พร้อมการตีพิมพ์

หรือนาํเสนอผลงานวจิยัท่ีใชป้ระกอบการสาํเร็จการศึกษาต่อคณะภายใน 3 วนัทาํการ 
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                         1.2.3  ใหค้ณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ไม่เยบ็เล่ม จาํนวน 1 เล่ม และแผน่ซีดี

บนัทึกขอ้มูลฉบบัเตม็ ต่อสาํนกัวทิยบริการ  

 2)  มาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 

       1.1  วทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 88/2555 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 10 

        1.2  การศึกษาอิสระ 

                         1.2.1  รูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามคู่มือการทาํวทิยานิพนธ์และ

การศึกษาอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั 

                        1.2.2 ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 

  1.2.3  ปกใชสี้กรมท่า(สีนํ้ าเงินเขม้) 

  1.2.4  การเขา้เล่มรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุม้สนัและ

ติดใบรองปกสีขาว 

  1.2.5  สญัลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสนัปกใหเ้ป็นไปตามคู่มือการทาํ

วทิยานิพนธ์ ของบณัฑิตวทิยาลยั ยกเวน้ปกในใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษา  และ

คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูล้งนาม 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่21/2554) 

เร่ือง “การตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ เพือ่การสําเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา” 

 

 เพ่ือให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือสําเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ท่ีใชก้บันักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป มีแนว

ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบั มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การ

จดัการระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 11/2554 เม่ือวนัท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และสอดคลอ้งกบั

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2550 

จึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือการสาํเร็จการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 21/2554) 

เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพ่ือการสาํเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 

 ขอ้ 2. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

  บทความ หมายถึง วจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์ตอ้งเป็นบทความเตม็รูปแบบ 

 ไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว 

  นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ในแผนการศึกษาท่ีมีการทาํวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ขอ้ 4. แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

  4.1 ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 66/2550 เร่ือง การ

ตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพ่ือการสาํเร็จการศึกษา 

  4.2 บทความท่ีใช้เพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนักศึกษาผูท้ ํา

วทิยานิพนธ์เป็นช่ือแรก 

  4.3 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือนาํเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีบทความ

ตีพิมพฉ์บบัสมบูรณ์(Proceeding Full Paper) เพ่ือใชป้ระกอบการขอสาํเร็จการศึกษา ตอ้งเป็นผลการวิจยัท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความท่ีเขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวน

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง(Review Article)  

  4.4 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ ์ตอ้งประกอบไปด้วย บทนํา (ท่ีมา ความสําคญัของปัญหา) 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยั สรุปและอภิปรายผลการวิจยั และเอกสารอา้งอิง หรือเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์

  4.5 บทความท่ีตีพิมพ์ เพ่ือใชป้ระกอบการขอสําเร็จการศึกษา จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ

ไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง

ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดย 
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   4.5.1 ระดับปริญญาโท วารสารวิชาการนั้นจะตอ้งอยู่ในฐาน TCI หรือ วารสาร

นานาชาติท่ีมี Peer Review หรือ SCOPUS หรือ ISI  

   4.5.2 ระดบัปริญญาเอก วารสารวชิาการนั้นจะตอ้งอยูใ่นฐาน SCOPUS หรือ ISI 

 ขอ้ 5. แนวปฏิบติัในการส่งเอกสารการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือขอสาํเร็จการศึกษา 

  5.1 บทความจากผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารแลว้ ใหถ้่ายเอกสารหนา้ปกและปกใน

วารสารมาพร้อมกบับทความ หรือเอกสารเพ่ิมเติมตามประกาศของ  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ถา้มี) 

  5.2 กรณีมีหนงัสือตอบรับใหตี้พิมพต์อ้งระบุวา่ จะตีพิมพฉ์บบัใด ระยะเวลาท่ีวารสารตอบรับ

วา่จะตีพิมพไ์ด ้สําหรับวารสารระดบัชาติ ตอ้งไม่เกิน 1 ปี และวารสารระดบันานาชาติตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัจาก

วนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับขอสาํเร็จการศึกษา และให้ถ่ายเอกสารหนา้ปก และปกในวารสารฉบบัล่าสุดมา

พร้อมกบับทความท่ีตีพิมพ ์หรือเอกสารเพ่ิมเติมตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ถา้มี) 

และส่งใหค้ณะสาธารณสุขศาสตร์ จาํนวน 1 ชุด 

 ขอ้ 6. ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาต้องตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศน้ี ใหค้ณบดี เป็นผูว้นิิจฉยั และการวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

 (ลงช่ือ) สมศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์) 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

159 

 คู่
มือ

นั
กศึ

กษ
า 

25
58

 

ประกาศวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

(ฉบับที ่10 /2555) 

เร่ือง เงือ่นไขการสําเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น 

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

เพ่ือยกระดบัคุณภาพงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาของวิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินให้ไดม้าตรฐานและ

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการยกระดบัคุณภาพงานวิจยัระดบั

บณัฑิตศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดบัประเทศและระดบัสากล และรวมทั้งเป็นการผลกัดนั

วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินไปสู่การเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานในระดบัโลก   จึงออก

ประกาศวิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน เร่ือง เง่ือนไขการสาํเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ

วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 10/2555) เร่ือง เง่ือนไขการ

สาํเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน” 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโททุกหลกัสูตรท่ีมีรหสัประจา

ตวันกัศึกษาข้ึนตน้ดว้ยรหสั 53 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“บทความ” หมายถึง บทความวจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และ 

ตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ (Full Paper) ไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว 

“การตีพิมพ”์ หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในวารสารวชิาการ 

(Journal) ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง 

(Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดของหลกัสูตรหรือของทุน 

“วารสารวชิาการ” หมายถึง วารสารทั้งท่ีเป็นส่ิงตีพิมพแ์ละอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง 

วชิาการท่ีมีกาํหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพเ์ป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา และบทความ

ท่ีจะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารตอ้งผา่นการกลัน่กรองคุณภาพจากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) โดยท่ี

วารสารวชิาการในระดบันานาชาติ ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานของ SCOPUS หรือ ISI วารสารวชิาการใน

ระดบัชาติ อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (TCI) 

“ผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นผูต้รวจสอบอ่าน 

บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวชิาเพ่ือใหไ้ดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารนั้น ๆ 

ขอ้ 4 การตีพิมพบ์ทความเพ่ือสาํเร็จการศึกษา มีดงัน้ี 

4.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงาน 

วทิยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการ

ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ หรือนาเสนอในการประชุม

วชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) ท่ีมีการประเมิน

จากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะสาํเร็จการศึกษาได ้
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4.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ข ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงานตีพิมพบ์ทความการศึกษาอิสระหรือ

บทความท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอิสระในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาหรือ

นาํเสนอในการประชุมวชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง 

(Proceeding)  

ขอ้ 5 การดาํเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือสาํเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาท่ีทาวทิยานิพนธ์ใหด้าเนิน

การส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หบ้ณัฑิตวทิยาลยั ตามกรณีดงัน้ี  

5.1 กรณีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 

สาํเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม

บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มวทิยานิพนธ์  

5.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์แต่มีการตอบรับใหตี้พิมพใ์หส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับการ 

ตีพิมพต์อ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพพ์ร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และสาํเนาหนา้ปกและปกใน

วารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีรอ

ตีพิมพว์ารสารในระดบัชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดบันานาชาติไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับ

การสาํเร็จการศึกษา  

ขอ้ 6 การดาํเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือสาํเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาท่ีทาการศึกษาอิสระให้

ดาํเนินการส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หค้ณะท่ีนกัศึกษาสงักดั ตามกรณีดงัน้ี  

6.1 กรณีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 

สาํเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม

บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มการศึกษาอิสระ  

6.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์แต่มีการตอบรับใหตี้พิมพใ์หส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับ 

การตีพิมพ ์ตอ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพพ์ร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และสาํเนาหนา้ปก

และปกในวารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มการศึกษาอิสระฉบบั

สมบูรณ์ ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีรอตีพิมพว์ารสารในระดบัชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดบันานาชาติไม่เกิน 2 ปี 

นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับการสาํเร็จการศึกษา  

ขอ้ 7 แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระท่ีเผยแพร่  

7.1 บทความท่ีใชเ้พ่ือประกอบการสาํเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนกัศึกษา ผูท้าํ 

วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก  

7.2 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพ่ือใชป้ระกอบการขอสาํเร็จ 

การศึกษาตอ้งเป็นผลการวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด  

7.3 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพใ์หเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์ 

7.4 บทความท่ีใชเ้พ่ือประกอบการสาํเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 4  

ของประกาศน้ี  

ขอ้ 8 ใหค้ณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ีในกรณีท่ีมิไดก้าํหนด

หลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีให ้                    
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คณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินมีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การ คาวนิิจฉยัของคณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน    

ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

 

(ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์ 

  (รองศาสตราจารย ์ดร.พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์) 

        คณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
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ประกาศวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

(ฉบับที ่010/2556) 

เร่ือง  การกาํหนดรายวชิาสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น 

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

 ดว้ยสภามหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555) ในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 แลว้นั้น เพ่ือให้การดาํเนินการหลกัสูตร 

ดงักล่าว ลาํหรับนกัศึกษา แผน ก แบบ ก1 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรท่ี

ไดรั้บอนุมติัแลว้ ประกอบกบัมติคณะกรรมการอาํนวยการวิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน ในการประชุม คร้ังท่ี 

1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงเห็นควรให้นกัศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

ดงัน้ี 

  

รหสั ช่ือวชิา หน่วยกิต 

007 701 การอ่านภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

Reading in English for Graduate Student 

3(3-0-6) 

002 711 ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

Research  Methodology in Public Administration 

3(3-0-6) 

007 891 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

Seminar in Public Administration 

3(3-0-6) 

 

 ทั้งน้ี เฉพาะนกัศึกษาแผน ก แบบ ก1 ในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ท่ีมีรหสัประจาํตวั

นกัศึกษาข้ึนตน้ดว้ย 55 ข้ึนไป และนกัศึกษาอาจตอ้งเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ในหลกัสูตรเพ่ิมเติมอีกได ้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยไม่นบัหน่วยกิต 

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2556 

     

     (ลงช่ือ) ศุภวฒันากร  วงศธ์นวสุ 

          (รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภวฒันากร  วงศธ์นวสุ) 

     คณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
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