ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 946 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการอุทธรณ์ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
-------------------เพื่อให้มีแนวปฏิบตั ิในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ และเป็ นการให้โอกาส
ทางการศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946 /2550) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
อุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ”
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป บรรดาประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดที่
ขัดหรื อแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“วิทยานิ พนธ์” หมายถึง รายงานผลการวิ จยั ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาตามหลักสู ตร ในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่กาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์
“การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานผลการศึกษาอิสระที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข
“การอุทธรณ์” หมายถึง การที่นกั ศึกษายืน่ เรื่ องต่อมหาวิทยาลัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อขอให้พิจารณา
ทบทวนผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อไม่เห็นด้วยกับ
ผลการสอบ
ข้อ 4 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยนื่ อุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผา่ นและไม่ยนื่ ขอสอบครั้งที่สองหรื อเป็ นนักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นการ
สอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระครั้งที่สอง
ข้อ 5 นักศึ กษาที่ตอ้ งการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระให้ย่นื อุทธรณ์ต่อ
อธิการบดีโดยยืน่ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งผลการสอบอย่างเป็ นทางการ โดย
ทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อของนักศึ กษา และข้อคัดค้านการสอบพร้อมข้อเท็จจริ งและเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็ นการเฉพาะราย ประกอบด้วย
1) รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เป็ นประธานกรรมการ
2) คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เป็ นรองประธานกรรมการ
3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(หรื อที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น)
จากคณะที่ มีหลักสู ตรบัณฑิตศึ กษาและไม่เกี่ยวข้อง
กับการอุทธรณ์อีก 2 คน
เป็ นกรรมการ
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4) นิ ติกรที่อธิ การบดี มอบหมาย 1 คน
เป็ นกรรมการ
5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุ การได้อีก 1 คน
ข้อ 7 ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาการอุท ธรณ์ดาเนิ น การพิจ ารณาข้อ อุท ธรณ์โ ดยเปิ ด โอกาสให้ผู ้
อุทธรณ์ได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ ง เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพิจารณาต่ออธิ การบดี ภายใน
45 วันนับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับคาอุทธรณ์ กรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ท้ งั นี้ ไม่เกิ น
ครั้งละ 30 วัน และไม่เกิ น 2 ครั้งโดยแจ้งให้ผูอ้ ุทธรณ์ได้รับทราบด้วย
ข้อ 8 อธิ การบดี มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแจ้งคาวินิจฉัยเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ผูอ้ ุทธรณ์ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อการตีความตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย
หรื อสัง่ การ การวินิจฉัยหรื อสัง่ การของอธิการบดีถือเป็ นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 88/2555)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มี ประสิ ทธิ ภาพ และบัง เกิ ดผลดี ต่ อ ทางราชการ ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 8 การทาวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิสระ อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 จึง
ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 88/2555) เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 72/2548) เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 72/2548) เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2)
3.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 94/2548) เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 1)
3.4 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 31/2549) เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2)
3.5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 69/2549) เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 3)
ข้ อ 4 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4.1 นักศึ กษาจะลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระได้เมื่ อได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระเรี ยบร้อยแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่
ละสาขาวิชา
4.2 จานวนหน่วยกิตที่ ลงทะเบี ยน ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมหรื อเป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา
ข้ อ 5 การเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
5.1 นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระแล้ ว ต้องเสนอเค้าโครงที่
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
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ร่ วมวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(ถ้ามี) ต่อคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ภายในระยะเวลาที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
5.2 นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ก่อนจึงจะ
ดาเนินการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
5.3 เค้าโครงวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิสระที่เสนอขออนุ มตั ิ ต้องจัดพิมพ์ตามแบบฟอร์ มที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด จานวนเล่ม และแผ่นซี ดีบนั ทึกเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และการศึกษา
อิสระ จานวนตามที่คณะสาขาวิชากาหนด และคณะส่งแผ่นซีดีบนั ทึกเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
และการศึกษาอิสระ จานวน 1 แผ่น ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 6 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
6.1 อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระเป็ นผูป้ ระเมิ นผลความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิ พนธ์ หรื อ การศึ กษาอิ สระของนักศึ กษาทุ กภาคการศึ กษาที่ มีการลงทะเบี ย นและ
รายงานผลการประเมิ นต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะ และสานักบริ หารและ
พัฒนาวิชาการ
6.2 การประเมินผลในระหว่างการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระให้ใช้สญ
ั ลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษา
อิ สระของนักศึ กษาเป็ นที่ พ อใจ ให้อ าจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ กษาอิ สระ
ประเมิ น ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระของนักศึ กษา โดยระบุ
จานวนหน่ วยกิ ตวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระที่ ได้รับการประเมิ นให้ได้สัญลักษณ์ S
ของนักศึ กษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึ กษานั้น แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่เกิ นจานวนหน่ วยกิ ตที่
ลงทะเบี ยน หากผลการประเมิ นพบว่าไม่ มี ความก้าวหน้า จ านวนหน่ วยกิ ต ที่ ไ ด้ใ นภาค
การศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)
6.3 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้นกั ศึกษาได้สัญลักษณ์ S ครบตาม
จานวนหน่ วยกิ ตในหลักสู ต ร นักศึ ก ษาต้องเสนอต้นฉบับร่ างวิทยานิ พนธ์หรื อรายงาน
การศึกษาอิสระที่พร้อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ และต้นฉบับผลงานวิทยานิ พนธ์ ที่
ต้องตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องกาหนดจานวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
6.4 นัก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระแล้ว ได้รั บ การประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรต้องพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่ ง
อาจให้นักศึ กษาผูน้ ้ นั ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ ยนหัวข้อเรื่ องวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษา
อิสระ หรื อเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษาอิสระหรื ออื่นๆ แล้วแต่กรณี
และประธานหลักสูตร ต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ
หากไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ โดยได้รับการ
ประเมินผลสัญลักษณ์ S เป็ น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา

ข้ อ 7 ในกรณี ที่นกั ศึ กษาได้รับอนุ มตั ิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ซึ่ งมีผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงสาระสาคัญของเนื้ อหาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดาเนิ นการประเมิ น
จานวนหน่วยกิตในหัวข้อเดิมที่ เคยได้สัญลักษณ์ S ที่สามารถนาไปใช้กบั หัวข้อใหม่ได้ เทียบโอนหน่วยกิตไปใช้กบั
หัวข้อใหม่ ทั้งนี้ให้ทาการประเมินเป็ นรายภาคการศึกษาตามที่นกั ศึกษาเคยได้รับสัญลักษณ์ S มาก่อน แต่ตอ้ งไม่
เกินจานวนหน่วยกิตที่ผา่ นมาในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นบั จานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็ นจานวนหน่วยกิต ที่ผ่านโดย
ได้สญ
ั ลักษณ์ S ซึ่งสามารถนามานับเพื่อสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรได้โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้งสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
และให้บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ข้ อ 8 การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
8.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ มีดงั นี้
8.1.1 ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
8.1.2 มีผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ โดยได้
สัญลักษณ์ S ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
8.2 การขอสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
8.2.1 การสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ต้องดาเนิ นการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่
นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจานวน หน่วย
กิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระของ หลักสู ตรนั้นๆ ในการรายงานการ
ประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุ ดท้ายซึ่ งนักศึกษาได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวน
หน่ วยกิ ตรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระของหลักสู ตรนั้น โดยประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ รวมทั้งระบุวนั เสนอวันที่ทาการสอบไปพร้อมด้วย
ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้
สัญลักษณ์ S ในครั้ งการประเมิ นครั้ งสุ ดท้ายเป็ นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
เสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
8.2.2 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระที่ยงั ไม่เข้าปกจานวน
เท่ากับกรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ คาร้องขอสอบเพื่อให้คณะอนุมตั ิการสอบโดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระและ
หัวหน้าภาควิชาหรื อประธานหลักสูตรก่อนวันกาหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน
8.2.3 นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบตามที่คณะกาหนด
8.3 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 48.2 และข้อ 48.3
8.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 49 และ
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 71/2548) เรื่ อง แนวทางการประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ
8.5 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
8.5.1 ในกรณี สอบผ่านแบบมีเงื่ อนไข ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อ
นักศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมสรุ ปและบันทึกประเด็นการแก้ไข โดยนักศึกษา
ลงลายมือชื่อรับทราบทันที ภายหลังสรุ ปผลในวันสอบ และแจ้งคณบดีภายใน 3 วันทา
การ ถัดจากวันสอบ ผูเ้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จ คณะกรรมการสอบให้ความ
เห็นชอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองการแก้ไขภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ทั้งนี้ ตอ้ ง
แจ้งผลการแก้ไขต่อคณบดี หากไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดดังกล่าว ให้
ถื อว่าไม่ ผ่ านการสอบครั้ งนั้น ให้ ประธานคณะกรรมการสอบหรื อผู ้ที่ ประธาน
มอบหมาย รายงานผลขั้นสุ ดท้ายต่อคณบดี และคณะแจ้งผลการสอบให้สานักบริ หาร
และพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทาการ
8.5.2 กรณี สอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน
โดยบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบ
และคณะแจ้งผลการสอบให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิ ตวิทยาลัย
ภายใน 15 วันทาการ
8.5.3 หากนักศึ กษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
โดยคณะกรรมการสอบต้องแจ้งผลการสอบเช่นเดียวกับข้อ 8.5.2
8.6 ผูส้ อบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผา่ น ตามข้อ 8.5.2 มีสิทธิ์ ขอสอบครั้งที่ 2 ได้
ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณี ที่ไม่ผา่ นการสอบตามนัยแห่งข้อ 8.5.1 ให้ยนื่ ขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลัง
วันครบกาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมหรื อค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกาหนด
หากไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรื อมิตอ้ งปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด เช่น การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ด้วย
เหตุการณ์ใช้เวลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดที่หลักสูตรกาหนด เป็ นต้น
ข้ อ 9 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9.1 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่เข้าปกซึ่งผ่านการตรวจสอบความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสอบแล้วจานวน 1 ชุด พร้อมแนบสาเนาเอกสารรับรองการแก้ไข และ
หลักฐานการตีพิมพ์ที่เสนอขอสาเร็ จการศึกษาในข้อ 8.5.1 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วัน
ทาการ หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบ
9.2 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบและความเรี ยบร้อยทัว่ ไปของ
วิทยานิพนธ์ ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาด

นักศึกษาจะต้องรี บดาเนินการแก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน
9.3 นักศึกษาไม่สามารถดาเนิ นการตามระยะเวลาในข้อ 9.1 และ 9.2 ให้จ่ายค่าปรับวันละ 100 บาท
และในกรณี ที่ไม่ดาเนิ นการตามระยะเวลาภายใน 45 วัน ถือว่าการสอบผ่านวิทยานิ พนธ์
เป็ นโมฆะ ต้องดาเนินการขอสอบใหม่
9.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ให้กบั คณะภายใน 1 วัน หลังจากที่นกั ศึกษาส่ง
วิทยานิพนธ์ที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วเพื่อให้คณบดีลงนาม
9.5 นักศึ กษาต้องรับวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วไป
ดาเนิ นการเข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 4 เล่ม และไม่เย็บ
เล่ม จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานในข้อ 10
จานวน 1 ชุด แล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่คณบดีลงนามรับรอง
9.6 เมื่อนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามข้อ 9.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะ
ทราบภายใน 1 วันทาการ
ข้ อ 10 มาตรฐานวิทยานิพนธ์
10.1 รู ปแบบและการจัดพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
10.2 ปกนอกของวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซี น
10.2.1 สาหรับวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท ใช้สีกรมท่า (สี น้ าเงินเข้ม)
10.2.2 สาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก ใช้สีดา
10.3 การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุม้ สัน และติดใบรอง
ปกสี ขาว
10.4 สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็ นไปตามคู่มือการทา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 11 การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
11.1 ให้อนุโลมใช้รูปแบบเช่นเดียวกับรู ปแบบวิทยานิพนธ์ หรื อรู ปแบบตามที่คณะกาหนด
11.2 นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึก
ข้อมูลฉบับเต็ม ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมการตีพิมพ์หรื อนาเสนอ
ผลวิจยั ที่ใช้ประกอบการสาเร็ จการศึกษา ต่อคณะ ภายใน 3 วันทาการ
11.3 ให้คณะเสนอผลการสอบ สาเนาเอกสารรับรองการแก้ไข และหลักฐานการตีพิมพ์หรื อ
การนาเสนอผลการวิจยั ที่ประกอบการขอสาเร็ จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1
สัปดาห์หลังจากวันที่ได้รับเอกสารรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่เข้าปก
11.4 ให้คณะส่ งรายงานการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไม่เย็บเล่ม จานวน 1 เล่ม และแผ่นซี ดี
บันทึกข้อมูลฉบับเต็ม ต่อสานักวิทยบริ การ
ข้ อ 12 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
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ข้ อ 13 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 71/2548)
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ
---------------------เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และการสอบรายงานการศึ ก ษาอิ ส ระ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 ข้อ 48 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัย
อานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่
1 สิ งหาคม 2548 จึงกาหนดแนวทางการประเมินผลการสอบ ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ประกาศฉบับนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 71/2548) เรื่ อง แนว
ทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิ ก ประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 13/2544) เรื่ อง แนวทางการ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 การประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ต้องประกอบด้วย การ
ประเมิน 2 ส่วน คือ
4.1 การประเมินคุณภาพของวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจ
อ่านผลงานวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
4.2 การประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม โดย
วิธีการสอบปากเปล่า
ทั้งนี้ ให้มีการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 โดยกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
หรื อกรรมการสอบรายงานการศึกษาอิสระ
ข้ อ 5 แนวทางการประเมินคุณภาพของวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจ
อ่านวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ หรื อรายงานการศึ กษาอิ สระอาจพิ จารณาประเมิ นคุ ณภาพของผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ จากหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
5.1 ความสาคัญของปั ญหาในการวิจยั
5.1.1 ความชัดเจนของปั ญหาการวิจยั และเหตุผลที่ตอ้ งทาการวิจยั เพื่อตอบปั ญหาของ
การวิจยั นั้นๆ
5.1.2 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
5.1.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา
5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
5.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5.2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปัญหาการวิจยั
5.2.3 ความเป็ นไปได้ในการทาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
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5.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
5.3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้อการวิจยั
5.4 วิธีการดาเนินการวิจยั
5.4.1 ความเหมาะสมของของวิธีการวิจยั ที่ใช้
5.4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั การควบคุมตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ
5.4.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั เทคนิควิจยั การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
5.4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั
5.4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดาเนินการวิจยั กับวัตถุประสงค์
5.4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
5.5 ผลการวิจยั
5.5.1 ความเหมาะสมของลาดับขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิจยั
5.5.2 ความชัดเจนของผลการวิจยั หรื อความรู ้ที่ได้รับ
5.5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวิจยั เช่น การใช้กราฟ ตาราง รู ปภาพที่เหมาะสม
5.5.4 ความสอดคล้องของผลการวิจยั กับวัตถุประสงค์
5.6 การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจยั
5.6.1 ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น การเลือกใช้วธิ ี การทางสถิติ ที่เหมาะสม
5.6.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู ้ต่างๆ จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจยั มา
ใช้ในการตอบปั ญหาตามวัตถุประสงค์
5.6.3 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู ้ใหม่จากหลักฐานการวิจยั
5.7 การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
5.7.1 ความสามารถในการสรุ ปผลการวิจยั ให้สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์
5.7.2 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
5.7.3 ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั
5.7.4 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ควรทาต่อไปในอนาคต
5.8 คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
5.8.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
5.8.2 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
5.8.3 ความถูกต้องของการอ้างอิง
5.8.4 ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน
5.9 การนาผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(กรณี วทิ ยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต และวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต)

ข้ อ 6 แนวทางการประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึ กษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม
โดยวิธีการสอบปากเปล่า อาจประเมินจากหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
6.1 การนาเสนอผลงาน
6.1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
6.1.2 ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการนาเสนอ
6.1.3 การนาเสนอเนื้อหาเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
6.1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
6.1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมัน่ ของผูน้ าเสนอ
6.1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นาเสนอกับที่เขียนในวิทยานิพนธ์ หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
6.1.7 ความสามารถในการสรุ ปผล
6.2 การตอบคาถาม
6.2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน
6.2.2 ความสามารถในการตอบคาถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฎในงานวิจยั
6.2.3 ความเข้าใจในงานวิจยั ที่ทาและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั ต่อองค์ ความรู ้
ในสาขาวิชานั้นๆ
ข้ อ 7 แนวทางตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ในประกาศนี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อรายงาน
การศึกษาอิสระใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการสอบ คณะหรื อภาควิชาหรื อสาขาวิชาอาจกาหนดใช้
เป็ นบางส่วนหรื อกาหนดเพิม่ เติมอีกก็ได้ โดยคานึ งถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับลักษณะวิทยานิ พนธ์หรื อ
รายงานการศึกษาอิสระในสาขาวิชานั้นๆ
ข้ อ 8 การกาหนดระดับคะแนน และน้ าหนักการประเมิน ให้แต่ละสาขาวิชาเป็ นผูก้ าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะที่สาขาวิชานั้นๆ สังกัด
ข้ อ 9 การประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึ กษาอิสระของนักศึกษาแต่ละราย ต้องมีการ
บันทึ กไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้มีการบันทึกประเด็นหรื อรายการที่ ตอ้ งแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบ
และแจ้งผูเ้ ข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้เพื่อความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
ข้ อ 10 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ11 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยถือเป็ นที่
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 66 /2550)
เรื่อง การตีพมิ พ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เพือ่ การสาเร็จการศึกษา
-------------------เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 ที่ ใช้กบั นักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2548 เป็ นต้นไป มีแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
จัดการระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6 /2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสาเร็ จการศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66 /2550) เรื่ อง การ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“บทความ” หมายถึง บทความวิจยั ที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ตอ้ งเป็ น
บทความเต็มรู ปแบบไม่ใช่บทคัดย่อหรื อบทคัดย่อขนาดยาว
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในแผนการศึกษาที่มีการทา
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 4 นักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ หรื อหนังสื อตอบรับการตีพิมพ์พร้อม
บทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ ที่จะใช้ประกอบการสาเร็ จการศึกษา แนบมาพร้อมกับผลงานวิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์(รวมซีดี 1 แผ่น) จานวน 1 ชุด ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 5 แนวปฏิบตั ิในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
5.1 บทความที่ ใช้เพื่อประกอบการสาเร็ จการศึ กษาต้องเป็ นบทความที่ มีชื่อนักศึ กษา ผูท้ า
วิทยานิพนธ์เป็ นชื่อแรก
5.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรื อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสาเร็ จ
การศึกษา ต้องเป็ นผลการวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรื อผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียน
จากการวิเคราะห์ สรุ ปการทบทวนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Review Article)
5.3 รู ปแบบบทความที่ ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทนา (ที่ มา ความสาคัญของปั ญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนิ นการวิจยั สรุ ปและอภิปรายผลการวิ จยั และเอกสารอ้างอิง หรื อเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
5.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตจะต้องได้รับ
การตี พิ ม พ์ห รื อ ได้รั บ การยอมรั บ ให้ตี พิ ม พ์ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ท างวิช าการที่ มี ก รรมการภายนอกร่ ว ม
กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์
ข้อ 6 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 7 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือ
เป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 27/2557)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

-------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้น อาศัยมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 หมวด 8 อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยการจัดการระบบบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 และกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อ
วัน ที่ 21 สิ ง หาคม 2557 จึ ง ออกประกาศเพื่ อ กาหนดหลักเกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติใ นการท าวิท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การศึกษาอิสระ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 27/2557) เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี การศึกษา 2557 เ ป็ นต้นไป
ข้อ 3 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
3.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระได้เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละสาขา
3.2 จานวนหน่ วยกิตที่ ลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรื อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละสาขา
ข้อ 4 การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
4.1 แนวปฏิ บัติ ใ นการประเมิ น ความก้า วหน้า วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาอิ ส ระ ทุ ก ภาค
การศึ กษา สาหรับการประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิ พนธ์ในระดับมหาบัณฑิ ต กาหนดให้นักศึ กษาได้
สัญลักษณ์ S ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
4.1.1 วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
ระยะ
1
2
3
4

เกณฑ์ การประเมิน
ทบทวนวรรณกรรมจนได้หวั ข้อการวิจยั
การจัดทา การอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
การเขียนและการเสนอเอกสารวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
แผน ก1 แผน ก2 แผน ข
3
1
1
5
2
1
23
11
7
7
4
3
38
18
12

นักศึ กษาจะต้องลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์จนกว่าจะได้รับสัญลักษณ์ S ครบทุกหน่ วยตามที่ หลักสู ตร
แต่ละหลักสูตรกาหนด
4.1.2 การศึกษาอิสระ
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ระยะ
1

2
3

เกณฑ์ การประเมิน

จานวนหน่ วยกิต
แผน ข

การทบทวนวรรณกรรมและการอนุมตั ิเค้าโครงผ่านการรับรอง
จากที่ปรึ กษาและประธานหลักสูตร และเสนอต่อคณบดีเพื่อขอ
อนุมตั ิ
การรวบรวมข้อมูล/ทาการทดลอง และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเสนอเอกสารการศึกษาอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
รวม

1

1

3
2
6

1
1
3

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษาอิสระจนกว่าจะได้รับสัญลักษณ์ S ครบทุกหน่วยตามที่หลักสู ตร
แต่ละหลักสูตรกาหนด
4.2 แนวปฏิบตั ิในการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา สาหรับการประเมิน
ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้นกั ศึกษาได้สญ
ั ลักษณ์ S ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
4.1.1 วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
ระยะ
1
2
3
4

เกณฑ์ การประเมิน
ทบทวนวรรณกรรมจนได้หวั ข้อการวิจยั
การจัดทา การสอบ การอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
การเขียนและการเสนอเอกสารวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึ กษา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
4
8
3
4
7
12
5
7
29
48
20
25
8
12
8
12
48

80

36

48

นักศึกษาจะต้องลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์จนกว่าจะได้รับสัญลักษณ์ S ครบทุกหน่ วยตามที่ หลักสู ตร แต่ละ
หลักสูตรกาหนด
ข้อ 5 แนวปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง เกณฑ์การทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 6 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มีอานาจวินิจฉัยสัง่
การ คาวินิจฉัยของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
(ลงชื่อ) มนต์ชยั ดวงจินดา
(รองศาสตราจารย์มนต์ชยั ดวงจินดา)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 31/2548)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการส่ งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์
-------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการส่ งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญา
โท แผน ข คณะเกษตรศาสตร์ เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ คณะ
เกษตรศาสตร์ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการเวียนครั้ งที่
1/2548 เมื่ อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 จึ งได้กาหนดแนวปฏิ บัติในการส่ งรายงานการศึ กษาอิสระฉบับสมบู รณ์
ดังต่อไปนี้
1. รู ป แบบและการจัด พิ ม พ์ร ายงานการศึ ก ษาอิ ส ระให้ ใ ช้รู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามคู่ มื อ การท า
วิทยานิ พนธ์ของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผูล้ งนามในใบรับรองรายงานการศึ กษาอิ สระ
ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชา หรื อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรที่ นักศึ กษา
สาขาวิชานั้น ๆ สังกัด
2. นักศึ กษาต้องส่ งรายงานการศึ กษาอิ สระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซี ดีบันทึ กข้อมูล
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งคณะกรรมการสอบให้ความเห็ นชอบแล้ว ที่ งานบริ การการศึ กษา คณะ
เกษตรศาสตร์ ภายใน 3 วัน ทาการหลังคณะกรรมการสอบลงนามรับรอง พร้อมแนบใบรับรองการแก้ไข แบบ บว.28 และ
แบบตรวจสอบรายงานการศึกษาอิสระ แบบ บว.29
3. นักศึกษาต้องรับรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่คณบดีลงนามแล้ว ไปดาเนิ นการเข้าเล่มเย็บ
ปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย และส่ งรายงานการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่เข้าปกแล้วให้งานบริ การ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่คณบดีลงนามรับรอง
4. ในกรณี ที่นกั ศึ กษาไม่สามารถดาเนิ นการตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 2 และข้อ 3 ให้จ่ายค่าปรับ
วันละ 100 บาท
5. ให้ง านบริ ก ารการศึ ก ษา คณะเกษตรศาสตร์ ส่ ง แผ่น ซี ดี บัน ทึ ก ข้อ มู ล บทคัด ย่อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษต่อสานักหอสมุดและทรัพยากรการเรี ยนรู ้ และส่ งรายงานการศึ กษาอิ สระฉบับสมบู รณ์ที่เข้าปก
เรี ยบร้อยแล้ว ให้หอ้ งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จานวน 1 เล่ม
6. ประกาศนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่สอบการศึกษาอิสระ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็ นต้นไป
7. ให้คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และคาวินิจฉัยของคณบดีถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) เทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์
(นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 89/2550)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ

-------------------เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์และการสอบรายงานการศึ กษาอิสระ ของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
ประกอบด้วยข้อ 8 แห่ งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 71/2548 เรื่ อง แนวทางการ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 11-22/2550 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2550 จึ งกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 89/2550) เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 การประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์และการสอบการศึ กษาอิสระ ประกอบด้วยการประเมิ น
2 ส่วน คือ
3.1 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่าน
ผลงาน คิดเป็ นร้อยละ 70
3.2 การประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม
คิดเป็ นร้อยละ 30
ข้อ 4 การประเมินคุณภาพของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน
และการประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม โดยสัดส่ วนร้อยละ
ของหัวข้อย่อยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการสอบการศึกษาอิสระ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามเอกสารแนบ) และให้ดาเนินการตามที่ระบุในแบบฟอร์ม วพ./กศ. 1
ข้อ 5 การคานวณผลคะแนนของกรรมการให้ คิดคานวณจากการคานวณแบบถ่วงน้ าหนัก โดยค่า
คะแนนสุทธิได้จากการหาค่าเฉลี่ยผลคะแนนการประเมินของกรรมการทุกท่านในแบบฟอร์ม วพ./กศ. 2
ข้อ 6 ผลคะแนนสุทธิที่ได้ นามาคิดเป็ นผลการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดังต่อไปนี้
6.1 คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.5 ผลการสอบคือ Excellent
6.2 คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 2.5 แต่นอ้ ยกว่า 3.5 ผลการสอบคือ Good
6.3 คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 1.5 แต่นอ้ ยกว่า 2.5 ผลการสอบคือ Pass
6.4 คะแนนน้อยกว่า 1.5 ผลการสอบ คือ Fail
ข้อ 7 ให้คณบดี หรื อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 8 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามประกาศนี้ ให้คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอานาจ
วินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550
(ลงชื่อ) สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
(รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารแนบท้ ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 89/2550)
เรื่อง หลักเกณฑ์ ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ
1. การประเมินคุณภาพของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน คิดเป็ น
ร้อยละ 70
2. การประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม คิดเป็ น
ร้อยละ 30
ส่วนของการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน
ประกอบด้วย 9 ส่วนย่อย คือ ความสาคัญของปั ญหาในการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดาเนินการวิจยั ผลการวิจยั การวิเคราะห์วิจารณ์ผลการวิจยั การสรุ ปและข้อเสนอแนะ คุณภาพ
ของการเขียนวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ และ การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ โดยสัดส่ วนร้อยละของ
หัวข้อย่อยให้พิจารณา ดังนี้
หัวข้ อการประเมิน
ร้ อยละของคะแนน
1. ความสาคัญของปัญหาในการวิจยั
15
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
10
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
10
4. วิธีการดาเนินการวิจยั
15
5. ผลการวิจยั
10
6. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจยั
15
7. การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
10
8. คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
10
9. การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5
ส่วนของการประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม โดย
วิธีการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย 2 ส่ วนย่อย คือ การนาเสนอผลงาน และ การตอบคาถาม โดยสัดส่ วนร้อยละ
ของหัวข้อย่อยให้พิจารณา ดังนี้
หัวข้ อการประเมิน
1. การนาเสนอผลงาน
2. การตอบคาถาม

ร้ อยละของคะแนน
50
50
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 36/2556)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตกิ ารสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้ าโครงการศึกษาอิสระ
.....................................................
เพื่อให้การทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระของนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น พ.ศ .2541
ประกอบด้วยข้อ 20 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ.2548 ให้มี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาคณะ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลคุณภาพและการบริ หารจัดการหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวให้
เป็ นไปตามที่คณะกาหนด และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ โดยวิธีเวียน ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุม ครั้งที่ 424/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และการ
เสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ใช้ประกาศนี้ กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาโททุกหลักสู ตร ตั้งแต่ภาคการศึ กษาต้น ปี การศึกษา
2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 2. ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 50/2551) เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ
ข้อ 3. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.1 เงื่อนไขการยืน่ คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.1.1 ในภาคการศึ กษาใด นักศึกษาที่ ลงทะเบี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์และผ่านการ
ประเมิ นผลความก้า วหน้าที่ ได้สัญลักษณ์ S น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ยกิ ต รายวิชาวิทยานิ พนธ์ของ
หลักสูตรนั้นๆ สามารถยืน่ คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
3.1.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผ่ า นการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าที่ ได้สัญลักษณ์ S มากกว่าหรื อเท่ ากับ 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยกิ ต รายวิชาวิทยานิ พนธ์ของ
หลักสูตรนั้นๆ ต้องยืน่ คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาถัดไป
3.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 และคาร้องขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.02 ก่อนวันสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา
3.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ต้องเป็ นแบบเปิ ด โดยเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังการนาเสนอ
และการตอบคาถามของผูเ้ ข้าสอบได้ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตของสาขาวิชาประกาศให้ผสู ้ นใจ
ทราบก่อนการสอบ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน

3.4 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
3.4.1อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เป็ นประธานกรรมการ
3.4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม(ถ้ามี)
เป็ นกรรมการ
3.4.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เ ป็ น
กรรมการ
3.5 ในวันสอบจะต้องมีกรรมการสอบครบ จึงจะถือว่า การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
3.6 การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.7 ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบแก่ผเู ้ ข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ และรายงาน
ผลการสอบตามคาร้องขอรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.03 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา
3.8 กรณี ที่ผลการพิจารณาการสอบผ่านให้นกั ศึ กษาส่ งสาเนาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ จานวน 1
ชุด พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ที่ผา่ นความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด ที่งานบริ การการศึกษาของคณะ เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา โดยที่
3.8.1 ถ้าผลการสอบเป็ นการผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข ให้นักศึกษาส่ งสาเนาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ภายใน 7 วัน นับจากวัน
สอบ
3.8.2 ถ้าผลการสอบเป็ นการผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้นกั ศึกษาดาเนินการแก้ไขให้แล้ว
เสร็ จ และส่ งสาเนาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ ตามแบบ
บว.23 ภายใน 20 วัน นับจากวันสอบ
3.8.3 หากนักศึกษาไม่ดาเนินการตามข้อ 3.8.1 หรื อ 3.8.2 ให้ถือว่าผลการสอบครั้ง
นั้นไม่ผา่ น
3.9 กรณี ที่พิจารณาผลการสอบไม่ผา่ น นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ใน
หัวข้อเดิมต้องยืน่ คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 ครั้งต่อไป ภายใน 15 วัน หลังจากทราบ
ผลการพิจารณา
3.10 ในกรณี ที่นกั ศึกษาตามข้อ 3.1.2 ไม่ได้ยนื่ คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ หรื อได้ยื่น
คาร้ อ งขอสอบเค้า โครงวิท ยานิ พนธ์ แต่ ไม่ส ามารถสอบผ่านและเสนอแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึ กษาอิ ส ระ ตามแบบ บว.23 ได้ทัน ในภาคการศึ ก ษาที่ ก าหนด จะได้รั บ การประเมิ น ผลความก้า วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น เป็ น S=0 (ศูนย์)
ข้อ 4. การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ
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4.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ครั้งแรกน้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เสนอ
เค้าโครงการศึกษาอิสระให้แล้วเสร็ จ ภายในภาคการศึกษานั้น สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษา
อิสระ ครั้งแรก 6 หน่วยกิต ให้เสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษา
4.2 การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่งสาเนาเค้าโครงการศึกษาอิสระ จานวน
1 ชุด พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ที่ผา่ นความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด ที่งานบริ การการศึกษาของคณะ เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา
ข้อ 5. ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและถือเป็ นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
(รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 86/2551)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลความก้ าวหน้ าในการทาดุษฎีนพิ นธ์
ของนักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
--------------------------------------เพื่อให้การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาดุษฎี นิพนธ์ ของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
ประกอบด้วยข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
และการจัดระบบการบริ หารในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2541 และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 10-6/2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการ
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 31-17/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการให้หน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้รับการประเมินผ่านได้สัญลักษณ์ S สาหรับหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แบบ 1.1 ไว้ดงั ต่อไปนี้
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ทบทวนวรรณกรรม
การจัดทา การสอบ การอนุมตั ิเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
การดาเนินการทาดุษฎีนิพนธ์
การเสนอเอกสารดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา

ดุษฎีนิพนธ์
(48 หน่วยกิต)
8 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์
(54 หน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
(รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คู่มือนักศึกษา 2558

303
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

304
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 87/2551)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
----------------------------------------------เพื่อให้การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิสระ ของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิด
ผลดีแก่นกั ศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
ประกอบด้วยข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
และการจัดระบบการบริ หารในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2541 และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 10-6/2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551 และ
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 31-17/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จึง
ออกประกาศดังนี้ .1. ประกาศฉบับนี้เรี ยกว่า ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 87/2551)
ลงวันที่ 8 ตุ ลาคม พ.ศ. 2551 เรื่ อง แนวปฏิ บัติใ นการประเมิ นผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิ พนธ์ และ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2. ขอยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2548) ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เรื่ อง
แนวปฏิ บัติในการประเมิ นผลความก้า วหน้าในการท าวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
3. แนวปฏิบตั ิในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(1) และ แผน ก แบบ ก 1
กิจกรรม
1. ทบทวนวรรณกรรม
2. การจัดทา การสอบ การอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3. การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
4. การเสนอเอกสารวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา

วิทยานิพนธ์
(36 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
(39 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

1.
2.
3.
4.

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2) และ แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
กิจกรรม
(12 หน่วยกิต) (16 หน่วยกิต)
ทบทวนวรรณกรรม
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
การจัดทา การสอบ การอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
การเสนอเอกสารวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1.
2.
3.
4.

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
กิจกรรม
ทบทวนวรรณกรรม
การจัดทา การสอบ การอนุมตั ิเค้าโครงการศึกษาอิสระ
การดาเนินการทาการศึกษาอิสระ
การเสนอเอกสารการศึกษาอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา

วิทยานิพนธ์
(18 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ (6 หน่วยกิต)
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2548 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
(รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ฉบับที่ 007 / 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
----------------------------------------เพื่อ ให้ก ารด าเนิ นการเกี่ ยวกับการท าวิท ยานิ พนธ์และการศึ ก ษาอิ สระเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และบัง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้วยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 8 การทาวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิสระ อาศัยอานาจตามความในข้อ 10
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 และคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2552 จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 007/2552) เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 035/2546 เรื่ อง การดาเนินการในรายวิชา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
4.1 คณะ
หมายถึง
4.2 คณบดี หมายถึง
4.3 สาขาวิชา หมายถึง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร หมายถึง คณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
4.5 ประธานหลักสูตร หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชา
4.6 นักศึกษา
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 5 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
5.1 นักศึ กษาจะลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระได้เมื่อได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรื อการศึ กษาอิสระเรี ยบร้อ ยแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
5.2 การควบคุมวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระ กรณี นักศึ กษาระดับปริ ญญาโท ให้มีอาจารย์ที่
ปรึ กษาหลัก 1 คน และอาจให้มีอ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มได้อีก 1 คน ตามความเหมาะสมแต่ล ะกรณี กรณี
หลักสู ตรระดับดุษ ฎี บณ
ั ฑิต ให้มี อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมอย่างน้อย 1 คน หรื อ

ตามความเหมาะสม โดยทั้ง 2 กรณี ให้ผ่าน ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รของแต่ล ะ
สาขาวิชา
5.3 จานวนหน่ วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมหรื อเป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 6 การขอสอบและขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
6.1 นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระแล้ว ต้องเสนอเค้าโครง
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ภายใน 1 ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
6.2 นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะ
ดาเนินการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
6.3 ก่อนขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ นักศึ กษาต้องจัดทาเอกสารเชิ ง
หลักการ ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจยั
6.4 เมื่อ คณะกรรมการบริ ห ารหลักสู ต รประจาสาขาวิชาประชุม พิจ ารณาความเหมาะสม
และพิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ให้นกั ศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ และยื่นคาร้อง
ขอสอบเค้าโครง พร้อมเอกสารเชิงหลักการ ทั้งนี้ ต้องยื่นเรื่ องขอสอบก่อนวันกาหนดสอบอย่างน้อย 7 วันทา
การ
6.5 งานบัณฑิตศึกษานาเสนอขออนุมตั ิสอบต่อคณบดี และประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาและอาจารย์
ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเข้ารับฟังและซักถามข้อสงสัยได้
6.6 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
6.6.1 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย
1) อาจารย์ประจา ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
เป็ นกรรมการสอบด้วยก็ได้ อย่างน้อย 1 คน
ทั้งนี้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งซึ่ งไม่ใช่ คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เป็ น
ประธานคณะกรรมการสอบ
ในวันสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
1. คณะกรรมการสอบต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จึ งจะถือว่าการสอบครั้ งนี้ มีผลสมบู รณ์
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ประจา ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
2. ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามข้อ 1 ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจ
เปลี่ ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่ งตั้ง ซ่ อ มกรรมการ ทั้ง นี้ จ ะต้อ งกาหนดวัน สอบครั้ งใหม่ใ ห้มีเ วลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้

คู่มือนักศึกษา 2558

307
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

308
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
3. ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมในวันสอบ การประเมินผลโดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการ
สอบไปยังคณะภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
6.6.2 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย
1. อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม อย่างน้อย 1 คน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
ในวันสอบเค้ าโครงการศึกษาอิสระ
1. คณะกรรมการสอบต้องไม่น้อยกว่า 2 คน จึ งจะถือว่าการสอบครั้ งนี้ มีผลสมบู รณ์
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ประจ า หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วม
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
2. ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามข้อ 1. ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อม
ขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านเค้าโครงการศึกษาอิสระได้
3. ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมในวันสอบ การประเมินผลโดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผล
การสอบไปยังคณะภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
เมื่อนักศึ กษาสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระผ่านเรี ยบร้อยแล้ว ให้ส่งเค้า
โครงวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จานวนเท่ ากับกรรมการสอบเค้ าโครง
รวมอีก 1 ชุด เพือ่ ส่ งให้ กบั บัณฑิตวิทยาลัย ที่งานบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอคณบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ ภายใน 30 วัน
หลังสอบ หากพ้ นกาหนดระยะเวลาในการส่ งให้ ถอื ว่ าผลการสอบในครั้งนัน้ เป็ นโมฆะ ให้ นักศึกษาดาเนินการทา
เรื่องขอสอบใหม่
ข้อ 7. การประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
7.1 นักศึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระ ทุกภาค
การศึกษา ตามแบบฟอร์มที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
7.2 คณะกรรมการที่ปรึ กษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระทุก
ภาคการศึกษา สาหรับการประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญาโท กาหนดให้นกั ศึกษาได้
สัญลักษณ์ S ตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท)
1) ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ 1
หน่วยกิต
2) เรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1
หน่วยกิต
3) สอบเค้าโครงผ่านและส่ งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
2
หน่วยกิต

4) เขียนวิทยานิ พนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็ จสมบูรณ์
1
หน่วยกิต
5) สร้างเครื่ องมือวิจยั
2
หน่วยกิต
6) เก็บรวบรวมข้อมูล
1
หน่วยกิต
7) วิเคราะห์ขอ้ มูล
2
หน่วยกิต
8) เขียนวิทยานิ พนธ์เสร็ จ สมบูรณ์ท้ งั ฉบับ
2
หน่วยกิต
รวม
12
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จนกว่าจะได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบทั้ง 12 หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
1) ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้ และเรี ยบเรี ยงเค้า
โครงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
1
หน่วยกิต
2) สอบเค้าโครงผ่านและส่ งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
1
หน่วยกิต
3) เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3, เสร็ จสมบูรณ์
1
หน่วยกิต
4) สร้างเครื่ องมือวิจยั และหรื อเก็บรวบรวมข้อมูล
2
หน่วยกิต
5) วิเคราะห์ขอ้ มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็ จ สมบูรณ์ท้ งั ฉบับ1
หน่วยกิต
รวม
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษาอิสระ จนกว่าจะได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบทั้ง 6 หน่วยกิต
7.3 การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอก ให้เป็ นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรของสาขาวิชาที่นกั ศึกษาเข้าศึกษา
ข้อ 8. การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
นักศึกษาต้องทาการสอบวิทยานิ พนธ์ /การศึ กษาอิสระ ภายใน 45 วัน หลังจากที่ นกั ศึกษาผ่านการ
ประเมินความก้าวหน้าโดยได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระของ
หลักสูตรนั้น ๆ
8.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เมื่อ
1) เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ได้รับอนุมตั ิแล้ว และ
2) ดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ /การศึ กษาอิสระ มาแล้วอย่างต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 60 วัน
นับจากวันที่ เค้าโครงได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี และ
3) ได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่ วยกิ ตรายวิชาวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระของ
หลักสูตรนั้น ๆ
8.2 ให้นกั ศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ที่ยงั ไม่เข้าปกจานวนเท่ากับจานวน
กรรมการสอบ พร้อมยื่นใบคาร้องขอสอบตามแบบฟอร์ ม บว. 25 โดยผ่าน (1) อาจารย์ที่ปรึ กษา และ (2)
ประธานหลักสูตร ยืน่ ที่งานบัณฑิตศึกษาของคณะ ก่อนวันกาหนดสอบอย่างน้อย 7 วันทาการ
8.3 งานบัณฑิ ตศึ กษาตรวจสอบผลการเรี ยน นักศึ กษาช าระค่ าธรรมเนี ยมการสอบที่ ง าน
การเงินคณะ
8.4 ประธานหลักสู ตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตามแบบฟอร์ ม บว.26 โดยให้เสนอชื่ อ
คณะกรรมการสอบชุ ดเดี ย วกับ กรรรมการสอบเค้า โครงวิท ยานิ พ นธ์/การศึ กษาอิสระ (ในกรณี ที่ จาเป็ นอาจ
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เปลี่ย นแปลงกรรมการได้) และส่ ง วิท ยานิ พ นธ์/รายงานการศึ ก ษาอิส ระ ให้ค ณะกรรมการสอบก่อ นวัน
กาหนดการสอบอย่างน้อย 15 วัน
8.5 งานบัณฑิตศึกษา นาเสนอคณบดีอนุมตั ิการสอบและอนุมตั ิเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ
สอบ เพื่อจัดทาคาสั่งต่อไป
8.6 ในวันสอบ
ก. วิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มีผลสมบูรณ์ ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ประจา ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า
1 คน
2) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบ ให้เลื่ อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จ าเป็ นอาจเปลี่ ยนแปลง
กรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อม
ขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
ข. การศึกษาอิสระ
คณะกรรมการสอบต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้ มีผลสมบูรณ์ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม อย่างน้อย 1 คน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลง
กรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้น
ใหม่ จะได้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
8.7 ผูป้ ระเมิ นผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่ อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล โดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
8.8 การประเมินผลการสอบให้เป็ นไปตามเกณฑ์ขา้ งท้ายของประกาศนี้
8.9 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
1) ให้ ป ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอ บผ่ า นประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรไปยังคณะ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
2) คณะให้ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลรายวิช าวิท ยานิ พ นธ์ /การศึ กษาอิ ส ระ ที่
สาขาวิชาเสนอ และแจ้งผลการประเมินให้สานักทะเบียนและประเมินผลดาเนินการ

8.10 นัก ศึ ก ษาที่ ส อบวิท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาอิ ส ระไม่ ผ่า น มี สิ ท ธิ์ ขอสอบครั้ งที่ 2 ได้
ภายใน 15 วัน หลัง วัน สอบ และต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การสอบครั้งที่ 2 จะต้องดาเนิ นการขอสอบและชาระค่าธรรมเนี ยมการสอบวิทยานิ พนธ์ /
การศึกษาอิสระใหม่
8.11 เมื่ อสอบวิทยานิ พนธ์ /การศึ กษาอิสระผ่านแล้ว นักศึ กษาไม่สามารถส่ งวิทยานิ พนธ์/
รายงานการศึกษาอิสระให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่ว่ากรณี ใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 สัปดาห์ข้ ึนไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผา่ น และนักศึกษาจะต้องยืน่ เรื่ องขอสอบใหม่
ข้อ 9. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
9.1 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 72/2546) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระ ข้อ 9
9.2 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
9.2.1 ให้ส่งที่บณ
ั ฑิตศึกษาที่นกั ศึกษาสังกัด
9.2.2 นักศึ กษาส่ งรายงานการศึ กษาอิ สระฉบับสมบู รณ์ จานวน 2 เล่ม (เข้าปก 1 เล่ม
และที่ ยงั ไม่เข้าปก 1 เล่ม ) พร้ อมแผ่นซี ดีบันทึ กข้อมูลการศึ กษาอิ สระฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 แผ่น ซึ่ ง
คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 10 มาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
10.1 วิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
72/2546) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10
10.2 มาตรฐานการศึกษาอิสระ
10.2.1 รู ปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
10.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีน
10.2.3 ปกใช้สีกรมท่า (สี น้ าเงินเข้ม)
10.2.4 การเข้าเล่มการศึ กษาอิสระ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ ้มสัน
และติด ใบรองปกสี ขาว
10.2.5 สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็ นไปตามคู่มือการทา
วิท ยานิ พนธ์ ของบัณฑิ ตวิ ทยาลัย ยกเว้นปกในใบรั บรองการศึ กษาอิ สระ จะมี อาจารย์ที่ ปรึ กษา ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็ นผูล้ งนาม
ประกาศ ณ วันที่

3

มีนาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) ไพศาล สุวรรณน้อย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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เกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ
1. คุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ
2. การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1) คุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ
70 คะแนน
2) การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
30 คะแนน
1) การประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์ /รายงานการศึกษาอิสระ
ลาดับที่

หัวข้ อประเมิน

คะแนนเต็ม

1.

ความสาคัญของปัญหาในการวิจยั
1.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจยั และเหตุผลที่ตอ้ งทาการ
วิจยั เพื่อตอบปั ญหาของการวิจยั นั้น ๆ
1.2 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
1.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา

8

2.

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจยั
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปัญหาการวิจยั
2.3 ความเป็ นไปได้ในการทาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

6

3.

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม
3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจยั สู่ การ
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสม

6

4.

วิธีการดาเนินการวิจยั
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั การควบคุมตัวแปร
และการวางแผนการทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั เทคนิควิจยั การเลือก
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั

20

คะแนนทีไ่ ด้

ลาดับที่

หัวข้ อประเมิน

คะแนนเต็ม

4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดาเนินการวิจยั กับ
วัตถุประสงค์
4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของ
ข้อมูล
5.

6.

7.

ผลงานวิจยั
5.1 การสรุ ปผลถูกต้องและเชื่อถือได้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยั กับ
วัตถุประสงค์
5.3 ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั
5.4 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้องกับผลการวิจยั
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจากัดใน
การวิจยั
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจยั ที่ควรทาต่อไป
คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
7.2 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง
7.3 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล
รวมคะแนนทั้งสิ้น

10

10

10

70

คะแนนทีไ่ ด้
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2) การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่ า
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
1.
การนาเสนอผลงาน
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
1.2 ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการนาเสนอ
1.3 การนาเสนอเนื้อหาเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมัน่ ของผูน้ าเสนอ
1.6 ความสอดคล้องของเนื้ อหาที่ นาเสนอกับที่เขียนใน
วิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึ กษาอิสระ
1.7 ความสามารถในการสรุ ปผล
2.
การตอบคาถาม
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน
2.2 ความสามารถในการตอบคาถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่
ปรากฏในงานวิจยั
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจยั ที่ทาและเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของผลจากการวิจยั ต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมคะแนนทั้งสิ้น
คะแนนรวม 2 ส่ วน
ส่วนที่ 1 เต็ม 70 คะแนน
ส่วนที่ 2 เต็ม 30 คะแนน
รวม เต็ม 100 คะแนน

คะแนนเต็ม
20

10

30

คะแนนที่ได้…………..คะแนน
คะแนนที่ได้…………..คะแนน
คะแนนที่ได้…………..คะแนน

เกณฑ์ การพิจารณาผล
91
81 - 90
71 - 80
70

คะแนนขึ้นไป
คะแนน
คะแนน
คะแนนลงมา

=
=
=
=

Excellent
Good
Pass
Fail

คะแนนทีไ่ ด้

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 018/2551)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
..................................................................................
เพื่อให้การทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แผนการเรี ยน
แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึ กษา จึงได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาเสร็ จสิ้นแล้ว และ
ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยนแบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
มีเกณฑ์ ดังนี้
ระยะที่
เกณฑ์ การประเมิน
หน่ วยกิต
1
ขั้นตอนที่ 1.ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถได้หวั ข้อการวิจยั
3
ขั้นตอนที่ 2.พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ(Concept paper)
3
โดยผ่านที่ปรึ กษา และคณะกรรมบริ หารหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3. พัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จนสามารถที่จะสอบได้
3
ขั้นตอนที่ 4. สอบผ่านเค้าโครง(บทที่ 1,2,3)
3
2
ดาเนินการวิจยั ตามแผน
ขั้นตอนที่ 1. สร้างเครื่ องมือ และหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
6
ขั้นตอนที่ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล
6
ขั้นตอนที่ 3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6
3
เขียนรายงานการวิจยั
6
รวม
36
แนวปฏิบตั ิใดๆที่ไม่ปรากฏในระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2551
(ลงชื่อ) ไพศาล สุวรรณน้อย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ไพศาล สุวรรณน้อย)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 37 /2548)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
คณะพยาบาลศาสตร์
-------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์ และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้นอาศัยอานาจตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมสามัญ ครั้งที่ 12/2548 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้มีมติให้ป ระกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ดังนี้
ข้ อ 1 ให้ ใช้ ประกาศนีใ้ นปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกหลักสู ตร
ข้ อ 2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกของนักศึกษา
2.1 ฝ่ ายจัดการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษารวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อ
การศึ ก ษาอิ ส ระ และจ านวนนัก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะคน น าเสนอต่ อ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน และในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
2.2 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาวิทยานิ พนธ์ และการศึกษาอิสระครั้งแรก ให้เสนอชื่อเรื่ อง
และร่ างเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระต่อผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 1 เดื อนก่อนเปิ ดภาค
การศึกษานั้น
2.3 ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชื่ อ
เรื่ องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระแล้ว และมอบหมายอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษา
อิ สระ เสนอรายชื่ ออาจารย์ที่ป รึ กษาหลักของวิทยานิ พนธ์ห รื อการศึ กษาอิ สระต่อ คณบดี ห รื อรองคณบดี ที่
รับผิดชอบภายใน 1 เดือน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อจะได้ดาเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักก่อนวันที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียน ในกรณี ที่มีปัญหาในการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ให้ผรู ้ ับผิดชอบ
นาเสนอปั ญหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
2.4 การลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระจะกระทาได้เมื่อนักศึ กษามี คุณสมบัติ
ครบตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ทั้งนี้หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.5 ก่อนลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระทุกครั้ง ให้นักศึ กษาจัดทาแบบฟอร์ ม
การขอลงทะเบี ยนให้เรี ยบร้อย แล้วนาไปยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักเพื่อขอความเห็ นชอบ หลังจากนั้นให้
ดาเนิ นการตามระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย อนึ่ ง การลงทะเบียนตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป
นักศึกษาจะต้องแนบผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระตามแบบฟอร์ มที่คณะกาหนดไว้

ไปพร้อมกับแบบฟอร์มการขอลงทะเบียน เพื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักจะได้ให้คาแนะนาในการลงทะเบียนได้อย่าง
เหมาะสม
2.6 จานวนหน่วยกิตการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
2.6.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และการลงทะเบียน
ครั้งที่ 2 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2.6.2 การลงทะเบียนการศึกษาอิสระ ให้ลงทะเบียนตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึ กษาหรื อ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.6.3 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระทุกครั้งต้องคานึงถึงหน่วยกิต S
ที่นกั ศึกษาได้ไปแล้ว และเมื่อรวมหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะต้องมีจานวนหน่วยกิตรวมกันไม่
เกิน 12 หน่วยกิตสาหรับวิทยานิพนธ์ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตสาหรับการศึกษาอิสระ
ข้ อ 3 การควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ให้ มีอาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาร่ วมได้ อกี ตามความเหมาะสมแล้ วแต่ กรณี
3.1 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก เป็ นอาจารย์ประจา มีคุณสมบัติปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
3.3 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นคณบดี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิ ต
วิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่ เป็ นบุคลากรอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 68/2548 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิการแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ให้เป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาหลักของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระได้
ข้ อ 4 การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้ าโครงการศึกษาอิสระ
4.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4.1.1 ให้นักศึ กษาที่ พร้ อมจะสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ยื่นเรื่ องขอสอบเค้าโครง
วิทยานิ พนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก เสนอต่อคณบดีหรื อรองคณบดีที่รับผิดชอบ เพื่อ
พิจารณา
4.1.2 ให้นกั ศึกษาส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จานวนเท่ากับจานวนกรรมการสอบ ก่อน
วันสอบ 10 วันทาการ ที่งานบริ การการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจะได้ดาเนิ นการส่ ง
มอบให้แก่คณะกรรมการสอบต่อไป
4.1.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ต้องเป็ นแบบเปิ ด โดยการเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังการ
นาเสนอและการตอบคาถามของผูเ้ ข้าสอบได้ โดยฝ่ ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องประกาศให้ผสู ้ นใจทราบก่อน
การสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษาฯ ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
กาหนดวันสอบให้เป็ นปั จจุบนั
4.1.4 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ มีจานวนอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของวิทยานิ พนธ์ ทั้งนี้
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อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี ) เป็ นกรรมการสอบด้วยก็ได้โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบ
4.1.5 การประมวลคะแนนผลการสอบ ให้พิจารณาโดยถ่วงให้น้ าหนักคะแนนของ
กรรมการสอบแต่ละส่ วนเท่ากัน ซึ่ งตามข้อ 4.1.4 โครงสร้างคณะกรรมการสอบมี 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
อาจารย์ประจา และส่วนที่ 2 คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมของวิทยานิ พนธ์ (ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็ นกรรมการสอบ)
4.1.6 ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบ แก่ผเู ้ ข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ
และรายงานผลเบื้องต้นต่อคณบดี หรื อรองคณบดีที่รับผิดชอบโดยผ่านความเห็นชอบของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ภายในวันทาการถัดจากวันสอบ
4.1.7 ให้นกั ศึกษาดาเนินการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงภายใน 45 วัน และส่งเค้าโครงที่แก้ไขแล้วที่ฝ่ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.2 การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ
4.2.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนการศึกษาอิสระครั้งแรกแล้ว จะต้องส่ งเค้าโครงการศึกษา
อิสระตามเวลาที่ สอดคล้องกับจานวนหน่ วยกิ ตที่นักศึกษาลงทะเบี ยน เช่น ถ้านักศึ กษาลงทะเบี ยนครั้งแรก 3
หน่วยกิต ให้ส่งเค้าโครงการศึกษาอิสระภายในภาคการศึกษานั้น ถ้านักศึกษาลงทะเบียนครั้งแรก 6 หน่วยกิต ให้
ส่งเค้าโครงการศึกษาอิสระภายใน 2 เดือน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
4.2.2 การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ งเค้าโครงการศึกษาอิสระที่ผ่าน
ความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และ/หรื อ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ที่ ฝ่ายจัดการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และมีจานวนเล่มตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 5 การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
5.1 การประเมินผลการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ต้องกระทาในทุกภาคการศึ กษา
ทั้งนี้การประเมินผลต้องเกิดขึ้นภาคหลังวันเปิ ดภาคการศึกษา
5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ มีหน้าที่ ในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษาตามข้อ 2.5 และรายงานผลการประเมินต่อ
ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร เพื่อให้ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปรวบรวมรายงานเสนอต่อคณบดี หรื อรองคณบดี ที่
รับผิดชอบเพื่อนาเข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
5.3 การประเมินผลวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระให้ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) ซึ่ ง
หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็ นที่พอใจ ให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึ กษาอิสระของนักศึ กษา โดยระบุ จานวนหน่วยกิ ตวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่ ได้รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หาก
ผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)

ต้นฉบับร่ างวิทยานิ พนธ์ที่พร้ อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ และต้นฉบับผลงาน
วิทยานิ พนธ์ ที่ตอ้ งตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ตามเงื่อนไขที่หลักสู ตรกาหนด ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ โดย
กาหนดให้มีจานวนหน่วยกิต เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5.4 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักดาเนิ นการประเมินผลการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ภาคการศึ กษาละ 1 ครั้ง ตามกาหนดการส่ งเกรด กรณี ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาประสงค์จะขอขยายเวลาในการ
ประเมินผลวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ จะทาได้ในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น โดยการทาบันทึกขออนุมตั ิ
จากคณบดีหรื อรองคณบดีที่รับผิดชอบ ก่อนวันสิ้นสุดการส่งเกรด ทั้งนี้จะต้องดาเนิ นการประเมินผลให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั สุดท้ายที่คณะกาหนดให้ส่งเกรด
5.5 ในกรณี ที่นกั ศึกษามีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ภายหลังที่
ได้ผา่ นการประเมินผลความก้าวหน้าภาคการศึกษาปลายไปแล้วและเป็ นช่วงก่อนเปิ ดภาคการศึกษาภาคต้นในปี
การศึกษาต่อไป การเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ จะทาได้เฉพาะในกรณี
ที่นกั ศึกษามีความจาเป็ นต้องสาเร็ จการศึกษาในช่วงเวลานั้น หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลดังกล่าวจะมีผล
ทาให้นกั ศึกษาทาให้นักศึกษาได้ S ครบ 12 หน่วยกิ ตในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อครบ 6 หน่วยกิ ตในการทา
รายงานงานศึกษาอิสระ และสามารถขอสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความจาเป็ นนี้ และทาคาร้องยื่นต่อรองคณบดี ที่รับผิดชอบ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การให้ค่าคะแนน S ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่
ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาปลาย ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณบดี หรื อรอง
คณบดีที่ได้รับผิดชอบ
5.6 นักศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระแล้ว ได้รับการประเมิ นผล
ความก้าวหน้าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ทาบันทึกอธิ บายถึงการประเมินผล แนบมากับการ
ให้เกรดดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขซึ่ งอาจให้
นักศึ กษาผูน้ ้ นั ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่ องวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ หรื อเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ หรื ออื่น ๆ แล้วแต่กรณี และผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและ
ผลการพิจารณาต่อคณบดีหรื อรองคณบดีที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติ หากได้รับการประเมินผลสัญลักษณ์ S = 0
ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา (ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 72/2548)
5.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ซึ่ งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของเนื้ อหาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินจานวน
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถนาไปใช้กบั หัวข้อใหม่ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิ ม
ทั้งนี้ ให้นบั จานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็ นจานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่ งสามารถนามานับเพื่อสาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
พร้อมทั้งให้คณะแจ้งสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติ
การศึกษา
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5.8

แนวทางการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ให้ใช้แนวทางการประเมิน ดังนี้
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกาหนดปั ญหาการศึกษา 1 หน่วยกิต
2. การกาหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวัดตัวแปร
2 หน่วยกิต
3. การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2 และ 3
2 หน่วยกิต
4. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผา่ น
1 หน่วยกิต
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
2 หน่วยกิต
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 หน่วยกิต
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1 หน่วยกิต
8. เสนอร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับที่ยงั ไม่เข้าปก
1 หน่วยกิต
9. ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะส่งตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ ตามที่
1 หน่วยกิต
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ให้ใช้แนวทางการประเมินดังนี้
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกาหนดปั ญหาการศึกษา 1 หน่วยกิต
2. การกาหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวัดตัวแปร
1 หน่วยกิต
3. การเขียนเค้าโครงการศึกษาอิสระ
1 หน่วยกิต
4. การสร้ า งและการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ หรื อ การ 1 หน่วยกิต
ดาเนินโครงการ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อการ
1 หน่วยกิต
วิเคราะห์ผลการดาเนินโครงการ
6. การเขียนการศึกษาอิสระฉบับที่ยงั ไม่เข้าปก
1 หน่วยกิต
ข้ อ 6 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ให้ ดาเนินการตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ฉบับที่ 72/2548
6.1 การสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ต้องดาเนิ นการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่
นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึ กษาอิสระของหลักสู ตรนั้นๆ (นับตั้งแต่วนั ที่ คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบเกรดที่ ได้
สัญลักษณ์ S นั้น)
ในการรายงานประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุ ดท้ายซึ่ งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S
ครบตามจานวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระของหลักสู ตรนั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักเป็ นผู ้
เสนอรายชื่ อคณะกรรมการสอบและวัน เวลา ที่ จะสอบผ่านการพิจารณาให้ความเห็ นชอบของผูร้ ั บผิดชอบ
หลักสู ตร เสนอให้คณบดี หรื อรองคณบดี ที่รับผิดชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระ
ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ใน
ครั้งการประเมินครั้งสุดท้ายเป็ นโมฆะ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ เสนอยกเลิกผล

การประเมินผ่านความเห็นชอบของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผ่านความเห็ นชอบของคณบดีหรื อรองคณบดี ที่
เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อความเห็นชอบในการยกเลิกเกรด S ครั้งล่าสุด และแจ้งเรื่ องไป
ยังสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
6.2 ให้นักศึ กษาที่ พร้ อมจะสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ยื่นเรื่ องคาร้องขอสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่งานบริ การการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อ
คณบดีหรื อรองคณบดีที่รับผิดชอบโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
6.3 ให้นกั ศึกษาเสนอวิทยานิ พนธ์ หรื อรายงานการศึกษาอิสระ จานวนเท่ากับจานวนของ
กรรมการสอบ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 20 วันทาการ ที่งานบริ การการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อจะได้ดาเนินการส่งมอบให้แก่คณะกรรมการสอบต่อไป
6.4 การสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นแบบเปิ ด โดยการเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟัง
การนาเสนอและตอบคาถามของผูเ้ ข้าสอบได้ โดยฝ่ ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริ การการศึกษา ต้องประกาศ
ให้ผสู ้ นใจทราบก่อนการสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษาฯ ต้องมีการ
แก้ไขประกาศข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็ นปั จจุบนั
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระมีอานาจในการอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้
ผูเ้ ข้าฟังถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจากัดเวลาการถาม
และการควบคุมให้ดาเนินการสอบเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย และให้ประเมินผลการสอบตามหัวข้อที่คณะฯ กาหนด
6.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ประจาซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของวิทยานิ พนธ์ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) เป็ น
กรรมการสอบด้วยก็ได้ แต่ตอ้ งมีจานวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รวมอย่างมากไม่เกิน 5 คน
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ ต้องมีคุณวุฒิตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด และให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งซึ่ งไม่ใช่อาจารย์ที่
ปรึ กษาเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจา
ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ที่ปรึ กษา
หลักของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้ง
ใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
6.6 การประเมินผลการสอบ ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมในวันสอบ และ
ให้คิดคะแนน ของกรรมการสอบแต่ละส่วนเท่ากัน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบมี 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วน
ที่ 1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการสอบ) ส่วนที่
2 อาจารย์ประจา และส่ วนที่ 3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงขององค์ประกอบของกรรมการสอบ
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6.7 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตรหรื อผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของการศึกษาอิสระ
และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) โดยให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้ าทีป่ ระธานคณะกรรมการสอบ
ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตรหรื อผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของการศึกษาอิสระจึงจะ
ถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่
ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
การประเมินผลการสอบ ผูป้ ระเมินผลการสอบ ต้องเป็ นกรรมการสอบทุกคน และให้คิด
คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการสอบ) ให้นบั คะแนนเป็ น
1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินมติกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
6.8 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ แบ่งเป็ น 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.9 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คณบดีและผูเ้ ข้า
สอบ ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบ
6.9.1 ในกรณี สอบผ่า นแต่ ตอ้ งมี ก ารแก้ไ ขให้มี บันทึ กประเด็น หรื อ รายการที่ ตอ้ ง
แก้ไข พร้อมทั้งมีการอธิบายชี้แจงให้ผเู ้ ข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จ และคณะกรรมการ
สอบให้ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดดังกล่าวให้ถือว่า
ไม่ผา่ นในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี
6.9.2 กรณี สอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้อง สรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้
ผ่านโดยบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานต่อคณบดีภายในวันทาการถัดจากวันสอบ ให้คณะแจ้งผลการสอบให้
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
6.10 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสยั ให้ถือว่าสอบไม่ผา่ นในการสอบครั้งนั้น
6.11 ผูส้ อบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผา่ นตามข้อ 6.9.2 มีสิทธิยนื่ ขอสอบครั้ง
ที่ 2 ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบครั้งแรก และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรก
ในกรณี ที่ไม่ผา่ นการสอบตามนัยแห่งข้อ 6.9.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลัง
วันครบกาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการเสี ยค่าธรรมเนี ยมหรื อการ
รักษาสถานภาพนักศึกษา หากไม่ดาเนินการตามกาหนดจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา

การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรื อมิตอ้ งปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
6.12 ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนชื่อเรื่ องวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระให้ทาเพียงครั้งเดียว
ตามมติของคณะกรรมการสอบ และต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อไปยังคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวปฏิบตั ิของกรรมการจริ ยธรรมฯ
6.13 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ปฏิบตั ิตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548
6.14 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
ฉบับที่ 36/2548
6.15 รู ปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิ ทธิ์ในวิทยานิพนธ์
6.15.1 รู ปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
6.15.2 นักศึกษาต้องส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามจานวน ลักษณะ และระยะเวลาที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
6.16 รู ปแบบการพิมพ์รายงานการศึกษาอิสระ
6.16.1 ให้อนุโลมใช้รูปแบบเช่นเดียวกับรู ปแบบวิทยานิพนธ์ หรื อรู ปแบบตามที่คณะกาหนด
6.16.2 นักศึกษาส่ งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซี ดี
บันทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อคณะ ภายใน 3
วันทาการ
6.16.3 ให้คณะส่งแผนซีดีบนั ทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อสานักวิทย
บริ การ
ลิ ข สิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บั ต รในวิ ท ยานิ พนธ์ ห รื อรายงานการศึ กษาอิ ส ระเป็ นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึ กษาและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระเรื่ องนั้นๆ สามารถ
นาไปเผยแพร่ ในเชิ งวิชาการได้ แต่การนาเนื้ อหาหรื อผลจากการศึ กษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณี ที่การทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจยั ที่มีขอ้ ผูกพันเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิบตั รโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
6.17 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิของคณะฯ ไว้ในประกาศนี้หรื อในกรณี ที่มี
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรื อรองคณบดีที่รับผิดชอบมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548
(ลงชื่อ) สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2545)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการประเมินผลความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก (2) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
------------------เพื่ อ ให้การประเมิ น ผลความก้า วหน้า ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ของนัก ศึ กษาระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่ น พ.ศ. 2541
ประกอบด้วยข้อ 8 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
และการจัดระบบการบริ หารในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะแพทยศาสตร์ ดา้ นปรี คลินิก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 จึงกาหนดแนว
ปฏิบตั ิในการให้หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม
1 หน่วยกิต
2. การจัดทา การสอบ การอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต
3. การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
4. การเสนอวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
4 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
- introduction materials and method 1 หน่วยกิต
- results
1 หน่วยกิต
- discussion references
2 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก(2) (ทุกสาขาวิชา)
คณะแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็ นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่
10/2545) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) สุชาติ อารี มิตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารี มิตร)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 7/2556)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการเสนอขออนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------เพื่อให้การเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ของคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา สอดคล้องกับประกาศ
บัณฑิ ตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการท าวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 จึงกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิในการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 7/2556 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 65/ 2550 เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิในการขอ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 3 การเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ของแต่ละสาขาวิชากาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาและหรื อประเมิ นเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระ เพื่อให้นกั ศึกษาเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงต่อคณะ โดยเลือกวิธีการจากข้อ 3.1 หรื อ 3.2 ดังนี้
3.1 กาหนดให้ใช้วธิ ีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม
คาร้องขอสอบเค้าโครง(บศ.01)พร้อมเอกสารเค้าโครงที่ผา่ นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว ก่อนการสอบ 5 วันทาการ
(2) ให้ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ อย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจาซึ่ งไม่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม(ถ้ามี) เป็ นกรรมการสอบ
3.2 กาหนดให้ใช้วธิ ีการสัมมนาและกลัน่ กรองในที่ประชุมแทนการสอบ นักศึกษาต้องนาเสนอเค้า
โครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระในการประชุมสัมมนาตามที่สาขาวิชากาหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มีการตอบข้อ
ซักถามและการรั บฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และหรื อผู ้ทรงคุ ณวุฒิ ที่ ได้รั บเชิ ญเข้าร่ วมการ
ประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรต้องออกเป็ นแนวปฏิบตั ิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ทราบและถือปฏิบตั ิ
ข้อ 4 ให้นกั ศึกษาส่ งเอกสารเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการ
ตามข้อ 3.1 หรื อ 3.2 ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว จานวน 5 ชุด ที่งานบัณฑิตศึกษา
ของคณะเพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณบดี ตามแบบฟอร์มขออนุมตั ิเค้าโครง(บว.23)
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 10/2557)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินผลการสอบป้ องกันดุษฎีนพิ นธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------เพื่อเป็ นการยกระดับคุ ณภาพผลงานวิจัยดุ ษฎี นิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ และการศึ กษาอิ สระ ของหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ให้มาก
ขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 ข้อ 8 การทา
วิทยานิ พนธ์ และการศึ กษาอิ สระ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา ประจ าคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จึงได้ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบป้ องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 10/2557 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมิ นผลการสอบป้ องกันดุ ษฎี นิ พนธ์ วิ ทยานิ พนธ์ และการศึ กษาอิ สระ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาทุกคนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ค ณะกรรมการสอบป้ องกัน ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ การศึ ก ษาอิ ส ระ แล้ว แต่ ก รณี
ประเมินผลการสอบของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
3.1 หัวข้อประเมินและคะแนนเต็มสาหรับแต่ละหัวข้อ
คะแนนเต็ม
ส่ วนที่
หัวข้ อประเมิน
ดุษฎี
วิทยา การศึกษา
นิพนธ์ นิพนธ์
อิสระ
1
คุณภาพของผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
50
50
50
ความสาคัญของปั ญหาการวิจยั (ความชัดเจนของปั ญหาการวิจยั และ
5
5
5
เหตุผลที่ ตอ้ งทาการวิจยั และความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับ
สาขาวิชาที่ศึกษา)
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจยั และหรื อคาถามการวิจยั
5
5
5
การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
5
5
5
เกี่ยวข้อง
การเชื่ อ มโยงวรรณกรรมสู่ ก ารก าหนดกรอบแนวคิ ด การวิ จัย ที่
5
5
5
เหมาะสม
ระเบี ยบวิธีวิจยั ที่ เหมาะสม และหรื อ คุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั
10
10
10
ความถูกต้องเหมาะสมของเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล

คะแนนเต็ม
ส่ วนที่
หัวข้ อประเมิน
ดุษฎี
วิทยา การศึกษา
นิพนธ์ นิพนธ์
อิสระ
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล และน าเสนอผลงานวิจัย ที่ ถู กต้อ งเหมาะสม
10
10
10
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั (ความสามารถในการบูรณาการความรู ้จาก
5
5
5
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนถึงข้อดีของงานวิจยั )
คุ ณภาพการอ้างอิ ง คุ ณภาพการเขี ย น การใช้ภาษา การจัด ลาดับ
5
5
5
โครงสร้างเนื้อหา
2
30
30
30
การสอบปากเปล่ าในการนาเสนอผลงานดุษฎีนพิ นธ์ วิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ
ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ สื่ อ เนื้อหา และเวลาการนาเสนอ
10
10
10
ความสามารถในการสรุ ปผล
10
10
10
ความสามารถในการให้เหตุผล อ้างหลักฐานสนับสนุนการตอบคาถาม
10
10
10
3
20
20
คุ ณ ค่ า ทางวิ ช าการและการเผยแพร่ ผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หรื อ 20
การศึกษาอิสระ
มีคุณค่าทางวิชา สามารถนาไปใช้ถ่ายทอดความรู ้หรื ออ้างอิงได้
5
มีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน การแก้ปัญหา
5
5-10
การกาหนดแนวปฏิบตั ิ หรื อการกาหนดนโยบายได้
มี การตี พิ มพ์ผ ลงานในเอกสารการประชุ ม วิชาการระดับชาติ ที่ มี
5
5
5
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
มีการตีพิมพ์ผลงานในเอกสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ 5-10
5-10
5-10
มีผูท้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาผลงาน หรื อมี การตีพิมพ์หรื อตอบรั บให้
ตี พิม พ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ เ ป็ นที่ ยอมรั บ ในสาขาวิชาใน
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์หรื อตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็ น 10-15 15-20
ที่ยอมรับในสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จั ด อัน ดั บ วารสาร SJR(SCIMAGO JOURNAL RANK:
WWW.SCIMAGOJR.COM)
มีการตีพิมพ์หรื อตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็ น 15-20
ที่ ยอมรั บในสาขาวิชาในระดับนานาชาติ ที่ มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS,ISI
คะแนนรวม
100
100
100
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3.2 เกณฑ์การประเมินผลการสอบ
คะแนนรวม 90-100
คะแนนรวม 80-89
คะแนนรวม 70-79
คะแนนรวม ต่ากว่า 70

ผลการประเมินระดับดีมาก (Excellent)
ผลการประเมินระดับดี (Good)
ผลการประเมินระดับผ่าน (Passed)
ผลการประเมินระดับไม่ผา่ น (Failed)

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2557

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 63/2548)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการจัดทาและการส่ งเอกสารการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
....................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อย ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 72/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 11.1 คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 จึง จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดทา
และการส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
ข้อ 1 เนื้อหาที่ใช้ในการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดังนี้
1.1 ชื่อหัวข้อเค้าโครงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 หลักการและเหตุผล
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิธีการดาเนินการวิจยั
- ประชากร
- กลุ่มตัวอย่าง
- เครื่ องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.6 ขอบเขตและข้อจากัดของการวิจยั
1.7 สถานที่ทาการวิจยั
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.9 แผนการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาทาการวิจยั
1.10 งบประมาณ
ข้อ 2 เอกสารที่ใช้เสนอขอสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
2.1 กรณี สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์เอกสารที่ใช้เสนอขอสอบป้ องกันให้ส่งเอกสารวิทยานิพนธ์
และเอกสารบทความทางวิชาการ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึ กษา จานวนเอกสารตามจานวน
กรรมการสอบ
2.2 กรณี สอบป้ องกันการศึกษาอิสระเอกสารที่ใช้เสนอสอบให้ส่งเอกสารบทความทาง
วิชาการและสอบป้ องกันบทความทางวิชาการจานวนเอกสารตามจานวนกรรมการสอบ
ข้อ 3 การส่งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระให้ปฏิบตั ิดงั นี้
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3.1 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ก ทุกหลักสูตรให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตาม ประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 72/2548) สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
เป็ นต้นไป
ก. กรณี ที่วทิ ยานิพนธ์ยงั ไม่ได้รับการตีพิมพ์ให้นกั ศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ในรู ป
บทความวิชาการ จานวน 1 ชุด และ CD จานวน 1 แผ่น ให้คณะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- วิทยานิพนธ์ในรู ปบทความวิชาการชื่อไฟล์ Journal.doc
- บทคัดย่อภาษาไทยที่เป็ นส่วนหนึ่งของบทความชื่อไฟล์ Abstract_T.doc
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษที่เป็ นส่วนหนึ่งของบทความชื่อไฟล์ Abstract_E.doc
ข. หรื อกรณี ที่วทิ ยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรื อส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์วารสาร หรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding) ให้ส่งเอกสารหลักฐานการนาเสนอหรื อหลักฐานการตีพมิ พ์
และให้ส่งเอกสารในหัวข้อ ก.
3.2 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข
3.2.1 กรณี สอบผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข
1) แบบส่งการศึกษาอิสระ(มส.16)
2) ใบแจ้งความจานงสาเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน(บว.20)
3) ใบรับรองการแก้ไข(บว.28)
4) แบบฟอร์มแจ้งความจานงและแหล่งการเผยแพร่ ผลงานการศึกษาอิสระ(มส.37)
5) การรับทราบ เรื่ องลิขสิ ทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(บว.38)
6) ใบรับรองวิทยานิพนธ์ หรื อใบรับรองการศึกษาอิสระลงนามเฉพาะ
อาจารย์ที่ปรึ กษา จานวน 1 แผ่น (ตามรู ปแบบที่คณะกาหนด)
7) การศึกษาอิสระในรู ปบทความวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะนาเผยแพร่
ในวารสาร จานวน 1 ชุด
8) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็ นส่วนหนึ่งของบทความจานวน 2 ชุด
9) CD จานวน 2 แผ่น ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
9.1) การศึกษาอิสระในรู ปบทความวิชาการชื่อไฟล์ Journal.doc
9.2) บทคัดย่อภาษาไทยที่เป็ นส่วนหนึ่งของบทความชื่อไฟล์
Abstract_T.doc
9.3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษที่เป็ นส่วนหนึ่งของบทความชื่อไฟล์
Abstract_E.doc
3.2.2 กรณี ที่สอบผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข ส่งเอกสารทุกอย่างเหมือนสอบผ่านโดยมี
เงื่อนไขยกเว้น ข้อ3) ใบรับรองการแก้ไข(บว.28) ไม่ตอ้ งส่ง
3.2.3 นักศึกษาไม่ตอ้ งขอหมายเลข ISBN เพื่อพิมพ์ลงบทความ

3.2.4 หลังจากสอบเสร็ จให้ส่งบทความทางวิชาการที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว
ให้แก่เจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตศึกาของคณะฯ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สอบป้ องกันการศึกษาอิสระเพื่อใช้ใน
การพิจารณาเสนออนุมตั ิให้เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารและสื่ อตามข้อ 3.2 ทาง
คณะฯ จะไม่สามารถขออนุมตั ิสาเร็ จการศึกษาได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
3.2.5 ให้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผน ข ทุกหลักสูตร
ทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2548
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์
( รองศาสตราจารย์พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ )
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 57/2548)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์ การประเมินวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรระดับปริญญาเอกของ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
....................................
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา คณะจึงได้ กาหนด
แนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
1.1.1 นักศึกษาที่มีแผนการเรี ยนแบบ 1(2) สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี
การศึกษา 2548หรื อ แบบ1.1 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไปให้อยูใ่ น ดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
1.1.2 นักศึกษาที่มีแผนการเรี ยนแบบ 2(2) สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี
การศึกษา 2548 หรื อ แบบ1.2 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไปต้องเรี ยนรายวิชา
บังคับของหลักสูตรครบถ้วนและไม่ติด I ในรายวิชาใดๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น จานวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนได้ให้เป็ นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2. การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
การดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มีข้นั ตอน ดังนี้
2.1 นักศึกษาต้องจัดทาเอกสารกรอบแนวคิด(Concept paper ) ของเรื่ องที่จะทาเป็ น
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก เสนอต่อประธานหลักสูตร ตามวันเวลาที่กาหนด เอกสารกรอบแนวคิด
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
2.1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
2.1.2 คาถามหลักในการวิจยั
2.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1.4 ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1.5 องค์ความรู ้ใหม่หรื อนวัตกรรมที่จะเกิดจากการวิจยั
2.1.6 เอกสารอ้างอิง
2.2 นักศึกษาต้องนาเสนอกรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า(Oral Presentation ) ในการ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร ตามวันเวลาที่กาหนด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเข้าร่ วมสัมมนา

2.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะพิจารณากรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และจัด
ให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก(Major advisor) สาหรับนักศึกษาแต่ละคน โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
ของหัวข้อวิจยั กับความเชี่ยวชาญและหรื อความสนใจของอาจารย์และภาระงานของอาจารย์ในขณะนั้นโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
2.4 นักศึกษาที่ไม่ได้ดาเนินการเสนอกรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะยัง
ไม่ได้รับการพิจารณาให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.5 นักศึกษาหนึ่งคน ต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน โดยคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
3. การเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
การดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์(Thesis proposal) มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 นักศึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และได้ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้อง
ดาเนินการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกรอบแนวคิดที่ได้นาเสนอ หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุ งก็ได้
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3.2 นักศึกษาแต่ละคน จะต้องนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า ในการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร พร้อมเอกสารที่มีรายละเอียดตามหัวข้อ 3.2.1-3.2.3 ตามวันเวลาที่กาหนด และตอบข้อ
ซักถาม พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเข้าร่ วมการสัมมนา เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอในการสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
3.2.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา คาถามการวิจยั วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจยั
3.2.3 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะประเมินการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ตามแนวทาง ดังนี้
3.3.1 หากเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและชัดเจนตามหลักวิชาการ(ประเด็น
ปั ญหาการวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และวิธีวจิ ยั ที่นาเสนอมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิธีการวิจยั และหลักวิชาการ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและหรื อการนาไปใช้) ถือว่านักศึกษา
ผ่านการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ดว้ ยปากเปล่า ให้ดาเนินการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
3.3.2 หากเค้าโครงวิทยานิพนธ์ยงั ขาดความถูกต้องและชัดเจนตามหลักวิชาการ
(ประเด็นปั ญหาการวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และวิธีวจิ ยั ที่นาเสนอยังมีขอ้ บกพร่ อง หรื อไม่ชดั เจน) ถือว่า
นักศึกษายังไม่ผา่ นการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ดว้ ยปากเปล่า จะต้องเสนอใหม่ในการสัมมนาวิทยานิพนธ์ของ
หลักสูตรครั้งต่อไป จนกว่าจะผ่าน จึงจะดาเนินการตามข้อ 3.3.1 ได้
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3.4 เมื่อนักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และได้ผา่ นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
เรี ยบร้อยแล้ว หลักสูตรจะส่งเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
พิจารณาตรวจอ่านและให้ขอ้ เสนอแนะ
3.5 นักศึกษาปรับปรุ งแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
เสนอภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา และดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
และบัณฑิตวิทยาลัย
3.6 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ผ่านแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถ
ดาเนินการเพื่อขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้
4. การรายงานความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์
การดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์(Thesis progress
report) มีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนด โดยต้องส่งรายงานในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษา
หรื อวันเวลาที่หลักสูตรกาหนด
4.2 เมื่อนักศึกษาดาเนินการวิจยั และได้รับการประเมินความก้าวหน้าในการวิจยั ให้ได้ S
จานวน ถึง 27 หน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะต้องนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั แบบปากเปล่า โดยให้
สรุ ปผลของการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสัมมนาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร ตามวันเวลาที่กาหนด และ
ตอบข้อซักถาม พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเข้าร่ วมการสัมมนา และผูส้ นใจทัว่ ไป
5. การสอบวิทยานิพนธ์
การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
6. การเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามเงือ่ นไขของการสาเร็จการศึกษา
6.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน ปี การศึกษา 2548 ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1.1 นักศึกษาที่มีแผนการเรี ยนแบบ 1(2) จะต้องดาเนินการให้ผลงานวิทยานิพนธ์
หรื อบางส่วนของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อนาเสนอใน
การประชุมวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่ อง และได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่ อง
6.1.2 นักศึกษาที่มีแผนการเรี ยนแบบ 2(2) จะต้องดาเนินการให้ให้ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อบางส่วนของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อ
นาเสนอในการประชุมวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่ อง
6.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี การศึกษา 2548 เป็ นต้นไปให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

6.2.1 นักศึกษาที่เรี ยน แผนการเรี ยนแบบ 1.1 จะต้องดาเนินการให้ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อบางส่วนของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อ
นาเสนอในการประชุมวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่ อง และได้รับการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์วชิ าการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง(Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่ อง
6.2.2 นักศึกษาที่เรี ยน แผนการเรี ยนแบบ 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานให้ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง(Peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่าง
น้อย 1 เรื่ อง
7. การประเมินผลวิทยานิพนธ์
การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
7.1 การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานความก้าวหน้าที่นกั ศึกษาเสนอ
และจากผลงานที่ประเมินได้ตามความเป็ นจริ งและมีหลักฐานเชิงประจักษ์โดยประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ตาม
จานวนหน่วยกิตที่ผลงานผ่านการประเมิน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรกาหนดในข้อ 8 ของประกาศนี้
7.2 นักศึกษาที่ยงั สอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ไม่ผา่ นจะไม่สามารถประเมิน
ให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S เกิน 9 หน่วยกิต
7.3 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัย
เกณฑ์ การประเมินวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ มีดงั นี้
กิจกรรมการประเมิน

1.นักศึกษาค้นคว้าเอกสารจนสามารถเขียนเอกสารนาเสนอกรอบแนวคิด หรื อ Concept paper ได้รับการยอมรับ
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา และนาเสนอในการสัมมนากรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และการประเมินจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในคณะและกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นควรให้เสนอเป็ นวิทยานิพนธ์ได้
2.การพัฒนากรอบแนวคิดจนเป็ นเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสามารถจัดทาร่ างของเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ตามหัวข้อ
ในข้อ 3.2.1-3.2.3 ) โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาควบคุมตรวจและให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอในการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ของหลักสู ๖รและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.การแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผ่านการประเมินของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ/หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก

คู่มือนักศึกษา 2558
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หน่ วยกิตที่
ได้
แบบ แบบ
1(2) 2(2)
3
3

3

3

3

3
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กิจกรรมการประเมิน

4.นักศึกษาสามารถแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิ/หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอและสามารถเสนอขอ
อนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้
5.นักศึกษาสามารถวางแผนการวิจยั ออกแบบการวิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
และทดสอบเครื่ องมือแล้วเสร็ จ พร้อมจะดาเนินการเก็บข้อมูล
6.นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ งั หมด
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จสิ้นพร้อมทั้งสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
8.นักศึกษาสามารถนาเสนอผลการศึกษาต่อ อาจารย์ที่ปรึ กษา
9. นาเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร นักศึกษาแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะจาก
การนาเสนอ ในการสัมมนาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และสามารถเขียนรายงานผลการศึกษา สรุ ป อภิปรายผล
และจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่ าง ส่งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจแก้ไข
10.สามารถนาเสนอผลงานบางส่วนในที่ประชุมทางวิชาการหรื อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
11. แก้ไขร่ างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและจัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็ น
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาเสนอต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
12. ผลวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
13.ทาเรื่ องขอสอบวิทยานิพนธ์
14.สอบวิทยานิพนธ์
15.แก้ไขวิทยานิพนธ์และจัดทาฉบับสมบูรณ์พร้อมส่ง
แนวปฏิบตั ิใดๆที่ไม่ปรากฏในระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ /2544 เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ หรื อเป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุ งใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์
( รองศาสตราจารย์พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ )
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2545)

หน่ วยกิตที่
ได้
แบบ แบบ
1(2) 2(2)
3
3
6

6

3
3
3
6

3
3
3
2

3
6

2
3

6
1

1

เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการทาวิทยานิพนธ์
-------------------เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิ ดผลดีแก่นักศึ กษา คณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 จึงได้มีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาที่มีค่าคะแนนมาแล้วตาม
เงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด โดยไม่ติดสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบี ยนเพื่อทาวิทยานิ พนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษา แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 เรี ยบเรี ยงความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั
และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
1 หน่วยกิต
3.2 ทบทวนและเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งสมมติฐาน
การวิจยั หรื อคาถามในการวิจยั (ถ้ามี)
2 หน่วยกิต
3.3 เรี ยบเรี ยงวิธีดาเนินการวิจยั สอบและเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต
3.4 พัฒนาเครื่ องมือวิจยั /กาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล และ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2 หน่วยกิต
3.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจยั
4 หน่วยกิต
3.6 เรี ยบเรี ยงบทสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะพร้อมเสนอร่ าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบครบตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
2 หน่วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต
หากนักศึ กษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้ความ
เห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา
5. การดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2544
เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้ใช้ประกาศนี้ กบั นักศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) ศรี ปัญญา ใจใหญ่
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรี ปัญญา ใจใหญ่)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2556)

คู่มือนักศึกษา 2558
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เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิ ดผลดี แก่นกั ศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจาคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 8/2556 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
ทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ”
ประกาศอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ กบั นักศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษา ต้น
ปี การศึกษา 2556
ข้อ 3. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อผ่านการอนุมตั ิจากหลักสูตร
ข้อ4. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรกให้เป็นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ข้อ 5. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ดงั นี้
5.1 เรี ยบเรี ยงความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั
และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
3 หน่วยกิต
5.2 ทบทวนและเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กาหนดกรอบแนวคิด
การวิจยั พร้อมตั้งสมมติฐานการวิจยั หรื อคาถามในการวิจยั (ถ้ามี) 6 หน่วยกิต
5.3 เรี ยบเรี ยงวิธีดาเนินการวิจยั สอบและเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.4 พัฒนาเครื่ องมือวิจยั /กาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล และ
รวบรวมข้อมูล
6 หน่วยกิต
5.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจยั
6 หน่วยกิต
5.6 มีบทความทางวิชาการพร้อมตีพิมพ์ หรื อหนังสื อรับรองการตีพิมพ์
หรื อบทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
3 หน่วยกิต
5.7 เรี ยบเรี ยงบทสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะพร้อมเสนอร่ าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบครบตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
6 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต
หากนักศึ กษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้ความ
เห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
ข้อ 6. การดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 10/2545)

เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาการศึกษาอิสระ สาหรับรายวิชาการศึกษาอิสระทีม่ จี านวนหน่ วยกิต 6 หน่ วยกิต
-------------------เพื่อให้การทาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับรายวิชาการศึกษาอิสระที่มีจานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีแก่นักศึ กษา คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2545 เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 จึงได้มีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาที่มีค่าคะแนนมาแล้วตามเงื่อนไข
ที่หลักสูตรกาหนด โดยไม่ติดสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาการศึกษาอิสระครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษาแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาการศึกษาอิสระ มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 เรี ยบเรี ยงความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั 1 หน่วยกิต
3.2 ทบทวนและเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งสมมติฐาน
การวิจยั หรื อคาถามในการวิจยั (ถ้ามี)
1 หน่วยกิต
3.3 เรี ยบเรี ยงวิธีดาเนินการวิจยั สอบและเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ
1 หน่วยกิต
3.4 พัฒนาเครื่ องมือวิจยั /กาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล 1 หน่วยกิต
3.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจยั
1 หน่วยกิต
3.6 เรี ยบเรี ยงบทสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอร่ างรายงานการศึกษาอิสระ
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบครบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
1 หน่วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
หากนักศึกษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และคณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระให้
ความเห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระแล้ว ต้องเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ภายในภาคการศึกษานั้น
5. การดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2544
เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) ศรี ปัญญา ใจใหญ่
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรี ปัญญา ใจใหญ่)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
(ฉบับที่ 11/2545)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาการศึกษาอิสระ สาหรับรายวิชาการศึกษาอิสระทีม่ จี านวนหน่ วยกิต 4 หน่ วยกิต
-------------------เพื่อให้การทาการศึ กษาอิ สระของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา หลักสู ตรศิ ลปศาสตร มหาบัณฑิ ต คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาหรับรายวิชาการศึกษาอิสระที่มีจานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 จึงได้มีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาบังคับครบทุกวิชาแล้ว
โดยไม่ติดสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาการศึกษาอิสระครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษาแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาการศึกษาอิสระ มีเกณฑ์ ดังนี้
3.1 พัฒนาผลงานได้ 50% แรกของงานที่ตอ้ งกระทาทั้งหมด 2 หน่วยกิต ได้แก่
- เรี ยบเรี ยงความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
- ทบทวนและเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งสมมติฐานการวิจยั หรื อคาถามในการวิจยั
(ถ้ามี)
- เรี ยบเรี ยงวิธีดาเนินการวิจยั และเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ
3.2 พัฒนาผลงานที่เหลืออีก 50% ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2 หน่วยกิต ได้แก่
- พัฒนาเครื่ องมือวิจยั /กาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจยั
- เรี ยบเรี ยงบทสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอร่ างรายงานการศึกษาอิสระฉบับ
สมบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบครบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย กาหนด
รวม
4 หน่ วยกิต
หากนักศึกษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดและคณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระให้ความเห็นชอบ
แล้ว จะได้รับการประเมินได้ S ตามจานวนหน่วยกิต ที่ระบุ
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระแล้วต้องเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ภายในภาคการศึกษานั้น
5. การดาเนินการอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2544
เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) ศรี ปัญญา ใจใหญ่
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรี ปัญญา ใจใหญ่)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2547)

เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
-------------------เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
บังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาเสร็ จสิ้นแล้ว และมี
คุณสมบัติดงั นี้
1.1 นักศึกษาที่มีแผนการเรี ยนแบบ 1(2) ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการบริ หารหลักสูตรปริ ญญา
เอกของภาควิชา
1.2 นักศึกษาที่มีแผนการเรี ยนแบบ 2(2) ต้องไม่ติด I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษา
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 การประเมินวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยนแบบ 1(2) 48 หน่วยกิต
ครั้งที่
กิจกรรมการประเมิน
1
1. นักศึกษาค้นคว้าเอกสารจนสามารถเขียนเอกสารนาเสนอกรอบแนวคิดหรื อ
Concept paper ได้ และได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
กรรมการบริ หารหลักสูตรให้เสนอเป็ นวิทยานิพนธ์ได้
2. การพัฒนากรอบแนวคิดตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนดจนเป็ นเค้าโครง
วิทยานิพนธ์และสามารถจัดทาร่ างของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1,2,3) โดยให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจแก้ไข
3. การแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถสอบผ่านเค้าโครงโดยการนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(เขียนเป็ นบทที่ 1,2,3)
2
4. นักศึกษาสามารถแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามที่กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอ เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้
5. นักศึกษาสามารถวางแผนการวิจยั ออกแบบการวิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบเครื่ องมือแล้วเสร็ จ
3
6. นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ งั หมด
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จสิ้นพร้อมทั้งสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
8. และสามารถนาเสนอผลงานบางส่วนในที่ประชุมทางวิชาการหรื อตีพิมพ์ใน

หน่ วยกิต
3

3

3

3

3
3
3

คู่มือนักศึกษา 2558

341
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

342
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ครั้งที่
4

9.
10.

5

11.
12.
13.
14.
15.

ครั้งที่
1
1.

2.

3.

2

4.
5.

3

6.
7.

กิจกรรมการประเมิน
วารสารที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพได้
นักศึกษาสามารนาเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักวิชาการอื่น ๆ ได้ ในลักษณะของการรายงานความก้าวหน้า
นักศึกษาแก้ไขปรับปรุ งตาม ข้อเสนอจาก การนาเสนอรายงานความก้าวหน้าและ
สามารถเขียนรายงาน รายงานผลการศึกษาค้นคว้า สรุ ป และอภิปรายผลการศึกษา
ฉบับร่ าง ส่งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาแก้ไข
ผลวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์บางส่วนได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารที่
เป็ นที่ยอมรับในวิชาชีพระดับนานาชาติ
แก้ไขร่ างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและจัดทารายงานผล
การศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาเสนอต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ทาเรื่ องขอสอบวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
แก้ไขวิทยานิพนธ์และจัดทาฉบับสมบูรณ์พร้อมส่ง
3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยนแบบ 2(2) 36 หน่วยกิต
กิจกรรมการประเมิน
นักศึกษาค้นคว้าเอกสารจนสามารถเขียนเอกสารนาเสนอกรอบแนวคิด หรื อ
Concept paper ได้ และได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
กรรมการบริ หารหลักสูตรให้เสนอเป็ นวิทยานิพนธ์ได้
การพัฒนากรอบแนวคิดตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนดจนเป็ นเค้าโครง
วิทยานิพนธ์และสามารถจัดทาร่ างของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1,2,3) โดยให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจแก้ไข
การแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถสอบผ่านเค้าโครงโดยการนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(เขียนเป็ นบทที่ 1,2,3)
นักศึกษาสามารถแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามที่กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอ เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้
นักศึกษาสามารถวางแผนการวิจยั ออกแบบการวิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบเครื่ องมือแล้วเสร็ จ
นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ งั หมด
วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จสิ้นพร้อมทั้งสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ และสามารถ
นาเสนอผลงานบางส่วนในที่ประชุมวิชาการหรื อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพได้

หน่ วยกิต
3

6
6
6

หน่ วยกิต
3

3

3

3

6
3
3

ครั้งที่

4

กิจกรรมการประเมิน
8. นักศึกษาสามารถนาเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักวิชาการอื่น ๆ ได้ในลักษณะการรายงานความก้าวหน้า

9. นักศึกษาแก้ไขปรับปรุ งตาม ข้อเสนอจาก รายงานความก้าวหน้า และสามารถ
เขียนร่ างรายงาน ผลการศึกษาค้นคว้า สรุ ป และอภิปรายผล การศึกษาฉบับร่ างส่ง
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาแก้ไข
10. ผลวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์บางส่วนได้รับการตีพิมพ์/หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารที่เป็ นที่ยอมรับในวิชาชีพ
11. แก้ไขร่ างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและจัดทารายงานผล
การศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาเสนอต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
12. ทาเรื่ องขอสอบวิทยานิพนธ์
13. สอบวิทยานิพนธ์
14. แก้ไขวิทยานิพนธ์และจัดทาฉบับสมบูรณ์พร้อมส่ง

หน่ วยกิต
3

2

4
3

แนวปฏิบตั ิใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 58/2544 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) ศรี ปัญญา ใจใหญ่
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรี ปัญญา ใจใหญ่)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 37/2547)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการทาวิทยานิพนธ์
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หลักสู ตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
-------------------เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิ ดผลดี แก่ นักศึ กษา คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547
จึงได้มีมติให้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และ
ต้องเข้าร่ วมการสัมมนาที่คณะฯ จัดขึ้น อย่างน้อย 2 ครั้ง และ Concept paper ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติและคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรให้ปรับปรุ งเป็ นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามที่แผนการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา เพื่อให้คณะฯ
นาส่งผูเ้ ชี่ยวชาญ
9 หน่วยกิต
3.2 ยืน่ คาร้องขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้ปรับปรุ งร่ วมกับคณะกรรมการที่ปรึ กษาตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
9 หน่วยกิต
3.3 เก็บข้อมูล – วิเคราะห์ผล – พัฒนาตัวแบบของปั ญหา
9 หน่วยกิต
3.4 วิจยั และพัฒนาแนวทางแก้ไข
9 หน่วยกิต
3.5 ยืน่ คาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และส่งร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 12 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หากนักศึกษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และคณะกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้ว ต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ภายในเวลา 2 ปี การศึกษา
5. เมื่อนักศึกษาได้ผา่ นการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ และได้สญ
ั ลักษณ์ S
ครบตามจานวนหน่วยกิตของหลักสูตรแล้ว จะต้องดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็ จสิ้นภายใน 45 วัน
6. ในระหว่างศึกษานักศึกษาต้องมีผลงานวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์นาเสนอในการประชุม
ระดับชาติหรื อนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 2 เรื่ อง และผลงานวิจยั ที่เป็ นดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาระดับนานาชาติ และ ต้องเข้าร่ วมการสัมมนาที่คณะฯ จัดขึ้น รวมอย่างน้อย 10 ครั้ง
7. การดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 58/2544
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์

ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2547

(ลงชื่อ) พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์
(รองศาสตราจารย์ พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ )
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 73/2552)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวของมนุษย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551)
และรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
และสาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
-------------------------------เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิ พนธ์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และสาขาวิชาพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ กและการจัด การ
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 6.2 แห่ง
ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วยการศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิ กายน 2552 จึ ง
ประกาศแนวปฏิ บัติในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดุ ษฎี นิพนธ์ หลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด และสาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลินิกและการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2552 เป็ นต้น
ไป และให้ยกเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 4/2548) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ
(รองศาสตราจารย์เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 73/2552)
ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

-------------------------------หลักการ รายละเอียดและแนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวของมนุ ษย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิ พนธ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด และสาขาวิชาพยาธิ
วิทยาคลินิกและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
I . สาขาวิชากายภาพบาบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แผน ก แบบ ก1
1.
การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
1.1
การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 นักศึกษาลง
ทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 1
1.2
การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็ นครั้งแรก นักศึกษาจะต้องขอเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21-22 ต่ อ
คณะฯ
1.3
นักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาร่ วมกับคณะกรรมการที่
ปรึ กษาวางแผนการศึกษา พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษและสอบเค้า
โครงให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี การศึกษาหลังจากที่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดย
นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ก่ อนสอบ
ไม่ น้อยกว่ า 1 สัปดาห์
1.4
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ (ตาม
แบบฟอร์ ม บศ.1) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1.4.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
1.4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1.4.3 ผูท้ รงคุ ณ วุฒิภายนอกคณะฯ หรื อ นอกมหาวิทยาลัยฯ จานวน 1 ท่ าน (อาจารย์ที่
ปรึ กษาหลักเป็ นผูเ้ สนอ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม)
1.4.4 ผูแ้ ทนที่ ได้รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ จานวน 1 ท่ าน (ประธานคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร เป็ นผูเ้ สนอซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก หรื อที่ปรึ กษาร่ วม)
โดยมอบหมายให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกคณะฯ หรื อ นอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
1.5
หากนักศึกษาไม่สามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามที่คณะฯ กาหนดนักศึกษาจะต้องขอ
เลื่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ครั้งละไม่เกิน 4 สัปดาห์ แต่ ต้องไม่ ช้ากว่ าภาคการศึกษา
ที่ 3 โดยทาการบันทึกเสนอต่อประธานหลักสูตรฯ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.2)
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1.6

1.7

2.

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันทาการหลังวันสอบ
(ตามแบบฟอร์ ม บศ.3)
ภายหลัง จากการสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว นัก ศึ กษาจะต้อ งส่ ง เค้า โครง
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้คณะฯ พร้อม (แบบ บว.23) จานวน 2
ชุด ภายใน 45 วัน หลังสอบ ทีง่ านบัณฑิตศึกษาคณะฯ

การรายงานความก้ าวหน้ ารายวิชาวิทยานิพนธ์
2.1
นักศึกษาต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที่
มีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
2.2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.4) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
2.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
ประธานคณะกรรมการ
2.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
กรรมการ
2.2.3 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ
กรรมการ
(ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ เป็ นผูเ้ สนอ)
2.2.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
โดย 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้ องไม่ เป็ นบุคคลเดียวกับ 2.2.3 และ 2.2.4 ทั้งนีค้ ณะกรรมการฯ
จะต้ องมีไม่ น้อยกว่ า 3 คน
2.3
ก่อนการเสนอรายงานความก้าวหน้า นักศึกษาจะต้องแจ้ง กาหนดวัน เวลาที่จะเสนอ
ความก้าวหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ก่ อนการนาเสนอไม่ น้อยกว่ า 1 สัปดาห์
2.4
การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.5)
2.5
ภายหลังการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เรี ยบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการ
ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.6) ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3
วันทาการ
2.6
เกณฑ์การประเมินค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จะต้องประเมินปริ มาณงานของ
นักศึกษา เพื่อให้ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯ ได้แนะนา
แผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แผน ก1 จานวน 36 หน่ วยกิต แบ่งเป็ นภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต
เกณฑ์การกาหนดค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการประเมินเป็ น S ให้เป็ นไปตามปริ มาณ
งานที่ได้ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
2.6.1 การนาเสนอเค้าโครง
ถือเป็ น 20%
ของปริ มาณงานทั้งหมด

2.6.2 การทาการทดลอง
ถือเป็ น 30%
ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.6.3 การวิเคราะห์ผล
ถือเป็ น 20%
ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.6.4 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็ น 30%
ของปริ มาณงานทั้งหมด
และให้กาหนดค่า S ตามสัดส่ วนปริ มาณงานดังกล่าว เมื่อนักศึกษาได้ ค่าหน่ วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสู ตรฯ กาหนดแล้ ว จะต้ องสอบให้ เสร็ จสิ้นภายใน 45 วัน และในกรณีที่นักศึ กษาไม่
สามารถสอบได้ ภายใน 45 วัน ให้ ถือว่ าการให้ สัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้งนั้นเป็ นโมฆะ ซึ่งเป็ นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ นว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.

การสอบวิทยานิพนธ์
3.1
กาหนดให้เขียนวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดโดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย และส่ ง ให้ค ณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์
พิจารณาอย่ างน้ อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ
3.2
การสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
3.2.1 การนาเสนอ
3.2.2 การซักถาม
3.3
นักศึกษายืน่ ใบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บว.25) ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
3.4
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บว.26) ผ่านประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
3.5
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
3.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
3.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
3.5.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่
น้อยกว่า 1 คน)
3.5.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข้อง (ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักหรื อที่ ปรึ กษา
ร่ วม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน)
3.5.5 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
เป็ นผูเ้ สนอ และต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ 3.5.1, 3.5.2 และ 3.5.4)
โดยมอบหมายให้ ผ้ทู รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
3.6
ภายหลังการสอบวิทยานิ พนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ส่งผลการประเมิ น (บว.27)
พร้อมกับแบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.6) ที่งานบัณฑิตศึกษา
คณะฯ ภายใน 3 วันทาการ เพื่อเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
ส่งผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและสานักทะเบียนและประมวลผล ภายใน 15 วันทาการ
หลังวันสอบ
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3.7

3.8

3.9

การพิ จ ารณาผลการสอบแ ละการร ายง าน ผลการสอบให้ เ ป็ นไปตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ องการทาวิทยานิ พนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดที่ 8 ข้อ 48, 49 และข้อ 50 การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
หลักเกณฑ์ค่ าใช้จ่า ยในการดาเนิ น การการเรี ย นการสอนระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษาคณะเทคนิ ค
การแพทย์ เป็ นไปตามประกาศคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 46/2552
ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2552 สาหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาขาวิชากายภาพบาบัด
เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้คือ
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
30%
2. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
70%
รวม
100%
โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้คือ
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
1.1 ความตั้งใจในการทาวิทยานิพนธ์
1.2 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
1.4 ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
2. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
2.1 คุณภาพวิทยานิพนธ์
- คุณภาพของบทคัดย่อ
- ความสาคัญของปั ญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดาเนินการวิจยั
- ผลการวิจยั
- การวิเคราะห์วจิ ารณ์
- การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
- การอ้างอิง
- การใช้ภาษาและการจัดโครงสร้างการนาเสนอ
2.2 การนาเสนอและสอบวิทยานิพนธ์
- ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
- ความเหมาะสมของสื่ อ
- ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ

30%

70%
20%

30%

-

บุคลิกภาพการแสดงออก และความเชื่อมัน่
ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล
ตอบตรงคาถาม
ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและสามารถให้เหตุผลและ
อ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
- ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั ต่อองค์
ความรู ้ในสาขา
2.3 การเผยแพร่
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยูใ่ นฐาน SCOPUS
- การจดสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล TCI ที่มี
Impact factor
- การนาเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร

20%
20%
20%
10%
5%

หมายเหตุ
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่ ส ามารถมี ค ะแนนรวมสู ง สุ ดไม่ เ กิ น 20% ในกรณี ที่ มี ก ารเผยแพร่
มากกว่า 1 ประเภท แต่เนื้ อหาเดียวกันให้นบั คะแนนประเภทที่มีคะแนนสู งสุ ด ในกรณี ที่มีการเผยแพร่ มากกว่า 1
ประเภท และเนื้อหาต่างกันให้ค่าคะแนนมารวมกัน ทั้งนี้คะแนนรวมจะต้องไม่เกิน 20%
2. ศักยภาพการทางานวิจยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า (ตามแบบฟอร์ ม บศ.7)
3. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ตามแบบฟอร์ ม บศ.8)
4. หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ ตามที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
Excellent 80-100% Good 70-79% Pass 60-69% Fail < 60%
II. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด และสาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
แผน ก แบบ ก2
1.
การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
1.1
การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาสามารถลง
ทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 1 เป็ นต้ นไป
1.2
การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็ นครั้งแรก นักศึกษาจะต้องขอเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21-22 ต่ อ
คณะฯ
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.

นัก ศึ ก ษาจะต้องสอบเค้า โครงวิทยานิ พ นธ์ โดยนักศึ กษาร่ วมกับคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วางแผนการศึกษา พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษและสอบเค้าโครงให้
เสร็ จสิ้ นภายในภาคการศึ กษาที่ 1 ชั้ นปี ที่ 2 โดยนักศึ กษาจะต้องส่ งเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ให้
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่ อนสอบไม่ น้อยกว่ า 1 สัปดาห์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ (ตาม
แบบฟอร์ ม บศ.1) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1.4.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
1.4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1.4.3 ผูท้ รงคุ ณ วุฒิภายนอกคณะฯ หรื อ นอกมหาวิทยาลัยฯ จานวน 1 ท่ าน (อาจารย์ที่
ปรึ กษาหลักเป็ นผูเ้ สนอ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม)
1.4.4 ผูแ้ ทนที่ ได้รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ จานวน 1 ท่ าน (ประธานคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร เป็ นผูเ้ สนอซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก หรื อที่ปรึ กษาร่ วม)
โดยมอบหมายให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกคณะฯ หรื อ นอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
หากนักศึกษาไม่สามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามที่คณะฯ กาหนดนักศึกษาจะต้องขอ
เลื่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ครั้งละไม่เกิน 4 สัปดาห์ แต่ ต้องไม่ ช้ากว่ าภาคการศึกษา
ที่ 2 ของชั้ นปี ที่ 2 โดยทาบันทึ ก เสนอต่ อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ (ตาม
แบบฟอร์ ม บศ.2)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันหลังวันสอบ (ตาม
แบบฟอร์ ม บศ.3)
ภายหลัง จากการสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว นัก ศึ ก ษาจะต้อ งส่ ง เค้า โครง
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้คณะฯ พร้อม (แบบ บว.23) จานวน 2
ชุด ภายใน 45 วัน หลังสอบ ทีง่ านบัณฑิตศึกษาคณะฯ

การรายงานความก้ าวหน้ ารายวิชาวิทยานิพนธ์
2.1
นักศึกษาต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที่
มีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
2.2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.4) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
2.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
ประธานคณะกรรมการ
2.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
กรรมการ
2.2.3 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ
กรรมการ
(ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ เป็ นผูเ้ สนอ)

2.2.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
โดย 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้ องไม่ เป็ นบุคคลเดียวกับ 2.2.3 และ 2.2.4 ทั้งนีค้ ณะกรรมการฯ
จะต้ องมีไม่ น้อยกว่ า 3 คน
2.3
ก่อนการเสนอรายงานความก้าวหน้า นักศึกษาจะต้องแจ้ง กาหนดวัน เวลาที่จะเสนอ
ความก้าวหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ก่ อนการนาเสนอไม่ น้อยกว่ า 1 สัปดาห์
2.4
การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.5)
2.5
ภายหลังการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เรี ยบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการ
ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.6) ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3
วันทาการ
2.6
เกณฑ์การประเมินค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จะต้องประเมินปริ มาณงานของ
นักศึกษา เพื่อให้ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯ ได้แนะนา
แผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แผน ก2
จานวน 19 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 8 หน่วยกิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด แผน ก2
จานวน 12 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ แผน ก2
จานวน 12 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
จานวน 2 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
จานวน 7 หน่วยกิต
เกณฑ์การกาหนดค่าหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์เมื่อได้รับการประเมินเป็ น S ให้เป็ นไปตามปริ มาณงานที่ได้
ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
2.6.1 การนาเสนอเค้าโครง
ถือเป็ น 20% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.6.2 การทาการทดลอง
ถือเป็ น 30% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.6.3 การวิเคราะห์ผล
ถือเป็ น 20% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.6.4 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็ น 30% ของปริ มาณงานทั้งหมด
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และให้กาหนดค่า S ตามสัดส่ วนปริ มาณงานดังกล่าว เมื่อนักศึกษาได้ ค่าหน่ วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสู ตรฯ กาหนดแล้ ว จะต้ องสอบให้ เสร็ จสิ้นภายใน 45 วัน และในกรณีที่นักศึ กษาไม่
สามารถสอบได้ ภายใน 45 วัน ให้ ถือว่ าการให้ สัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้งนั้นเป็ นโมฆะ ซึ่งเป็ นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ นว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.

การสอบวิทยานิพนธ์
3.1
กาหนดให้เขียนวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดโดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย และส่ ง ให้ค ณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์
พิจารณาอย่ างน้ อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ
3.2
การสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
3.2.1 การนาเสนอ
3.2.2 การซักถาม
3.3
นักศึกษายืน่ ใบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บว.25) ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
3.4
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บว.26) ผ่านประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
3.5
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
3.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
3.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
3.5.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่
น้อยกว่า 1 คน)
3.5.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข้อง (ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักหรื อที่ ปรึ กษา
ร่ วม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน)
3.5.5 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
เป็ นผูเ้ สนอ และต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ 3.5.1, 3.5.2 และ 3.5.4)
โดยมอบหมายให้ ผ้ทู รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
3.6
ภายหลังการสอบวิทยานิ พนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ส่งผลการประเมิ น (บว.27)
พร้อมกับแบบประเมิ นเกณฑ์การให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.7 และบศ.8) ที่ งาน
บัณฑิ ต ศึ กษาคณะฯ ภายใน 3 วัน ท าการ เพื่อ เสนอคณบดี รั บ ทราบผลการสอบ และงาน
บัณฑิตศึกษาคณะฯ ส่ งผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและสานักทะเบียนและประมวลผล
ภายใน 15 วันทาการหลังวันสอบ
3.7
การพิ จ ารณาผลการสอ บแ ละการร ายงาน ผลการสอบให้ เ ป็ นไปตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ องการทาวิทยานิ พนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดที่ 8 ข้อ 48, 49 และข้อ 50 การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ

3.8

3.9

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็ นไปตามประกาศ ดังนี้
1. ประกาศคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 46/2552 ลงวันที่
22 กรกฎาคม 2552 สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาขาวิชากายภาพบาบัด
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2013/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้คือ
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
30%
2. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
70%
รวม
100%
โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้คือ
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
1.1 ความตั้งใจในการทาวิทยานิพนธ์
1.2 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
1.4 ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
2. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
2.1 คุณภาพวิทยานิพนธ์
- คุณภาพของบทคัดย่อ
- ความสาคัญของปั ญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดาเนินการวิจยั
- ผลการวิจยั
- การวิเคราะห์วจิ ารณ์
- การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
- การอ้างอิง
- การใช้ภาษาและการจัดโครงสร้างการนาเสนอ
2.2 การนาเสนอและสอบวิทยานิพนธ์
- ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
- ความเหมาะสมของสื่ อ
- ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ

30%

70%
20%

30%
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-

บุคลิกภาพการแสดงออก และความเชื่อมัน่
ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล
ตอบตรงคาถาม
ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและสามารถให้เหตุผลและ
อ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
- ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั ต่อองค์
ความรู ้ในสาขา
2.3 การเผยแพร่
20%
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยูใ่ นฐาน SCOPUS หรื อ TCI
ที่มี Impact factor
20%
- การจดสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร
20%
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
10%
- การนาเสนอผลงานวิจยั ทางวาจา/ทางลายลักษณ์อกั ษร
5%
หมายเหตุ
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่ ส ามารถมี ค ะแนนรวมสู ง สุ ดไม่ เ กิ น 20% ในกรณี ที่ มี ก ารเผยแพร่
มากกว่า 1 ประเภท แต่เนื้ อหาเดียวกันให้นบั คะแนนประเภทที่มีคะแนนสู งสุ ด ในกรณี ที่มีการเผยแพร่ มากกว่า 1
ประเภท และเนื้อหาต่างกันให้ค่าคะแนนมารวมกัน ทั้งนี้คะแนนรวมจะต้องไม่เกิน 20%
2. ศักยภาพการทางานวิจยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า (ตามแบบฟอร์ ม บศ.7)
3. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ตามแบบฟอร์ ม บศ.8)
4. หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ ตามที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
Excellent 80-100% Good 70-79% Pass 60-69% Fail < 60%
III. หลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเคลือ่ นไหวของมนุษย์
1.
การสอบวัดคุณสมบัติ
เป็ นไปตามประกาศคณะเทคนิ ค การแพทย์ (ฉบับ ที่ 48/2552) เรื่ อ ง การสอบวัด คุ ณสมบัติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
2.

การสอบเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์
2.1 นักศึ กษาจะต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึ กษาดุษฎี นิพนธ์ และลงทะเบี ยนรายวิชาดุษฎี
นิพนธ์ ตามแบบ บว.21-22 ต่ อคณะฯ
2.2 นักศึกษาจะต้องสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาร่ วมกับคณะกรรมการที่ปรึ กษาวางแผน
การศึกษาพร้อมทั้งเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ และสอบเค้าโครงให้เสร็ จภายใน

2 ปี การศึกษา หลังจากทีไ่ ด้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่ งเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนสอบ 2 สัปดาห์
2.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์
(ตามแบบฟอร์ ม บศ.1) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
2.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
2.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
2.3.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จานวน 1 ท่าน (อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักเป็ นผูเ้ สนอ)
2.3.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ท่าน
2.3.5 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ จานวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ เป็ นผูเ้ สนอ)
โดยมอบหมายให้ ผ้ทู รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็ นประธานคณะกรรมการสอบเค้ าโครงดุษฎี
นิพนธ์
2.4 การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 2.4.1, 2.4.2 และ 2.4.4 จะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการใน
ข้อ 2.4.3 และ/หรื อ 2.4.5 และไม่จาเป็ นต้องเป็ นชุดเดียวกันกับกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
2.5 การสอบเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 จากคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงดุ ษฎี นิพนธ์ และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันหลังวันสอบ (ตาม
แบบฟอร์ ม บศ.3)
2.6 ภายหลัง จากการสอบเค้า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งส่ ง เค้า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉบับ
ภาษาอังกฤษที่ แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้คณะฯ พร้อมแบบ บว.23 จานวน 2 ชุ ด ภายใน 45 วันทา
การหลังวันสอบทีง่ านบัณฑิตศึกษาคณะฯ
3.

การรายงานความก้ าวหน้ ารายวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.1 นักศึกษาต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที่มี
การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
(ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
3.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
ประธานคณะกรรมการ
3.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
กรรมการ
3.2.3 ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ
กรรมการ
(ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ เป็ นผูเ้ สนอ)
3.2.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
โดย 3.2.1 และ 3.2.2 จะต้ องไม่ เป็ นบุคคลเดียวกับ 3.2.3 และ 3.2.4 ทั้งนีค้ ณะกรรมการฯ จะต้ องมีไม่
น้ อยกว่ า 3 คน
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3.3
3.4
3.5

3.6

ก่ อ นการเสนอรายงานความก้ า วหน้ า นั ก ศึ ก ษาจะต้อ งแจ้ ง ก าหนดวัน เวลาที่ จ ะเสนอ
ความก้าวหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ก่ อนการนาเสนอ 1 สัปดาห์
การเสนอความก้า วหน้า ดุ ษ ฎี นิพ นธ์ จะต้อ งมี การเสนอทางวาจา และลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.5)
ภายหลังการประเมิ นผลความก้าวหน้าดุ ษฎี นิพนธ์เรี ยบร้ อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาส่ งผลการ
ประเมิ น ความก้า วหน้า ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.6) ภายใน 3 วัน ท าการที่ ง าน
บัณฑิตศึกษาคณะฯ
เกณฑ์การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้า ดุ ษฎี นิพนธ์จะต้องประเมิ นปริ มาณงานของ
นักศึกษา เพื่อระบุจานวนหน่วยกิ ตดุษฎี นิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา โดย
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ท้ งั สิ้ น 48 หน่วยกิต
สาหรับหลักสู ตรแบบ 1.1 และ 72 หน่ วยกิ ต สาหรับหลักสู ตรแบบ 1.2 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมการประเมิน

แบบ 1.1
48 หน่ วยกิต
ทบทวนวรรณกรรม กาหนดปั ญหาที่สนใจศึกษาและสามารถ
6
เขียนเอกสารนาเสนอกรอบแนวคิดหรื อ Concept paper ได้
และสอบวัดคุณสมบัติผา่ น
จัดทาร่ างของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บทที่ 1,2,3) โดยให้อาจารย์
9
ที่ปรึ กษาตรวจแก้ไขและสามารถสอบผ่านเค้าโครงฯ
สร้างเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบเครื่ องมือ
12
แล้วเสร็ จ ดาเนิ นการทาวิจัย สามารถเก็บ รวบรวมข้อ มูลได้
ทั้งหมด
วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็ จสิ้นพร้อมทั้งสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
12
เขียนรายงานผลการศึ กษา สรุ ปและอภิปรายผล ผลงานดุษฎี
9
นิ พนธ์บางส่ วนได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ส่งร่ างดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาแก้ไข และ
เตรี ยมการสอบ
3.7

แบบ 1.2
72 หน่ วยกิต
12

15
18

18
9

เมื่อนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ครบตามที่หลักสูตรฯ กาหนดแล้วจะต้องสอบให้
เสร็ จสิ้นภายใน 45 วัน และในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการให้
สัญลักษณ์ S ในการประเมิ น ความก้าวหน้าครั้ งสุ ด ท้า ยเป็ นโมฆะ ซึ่ งเป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

4.

การสอบดุษฎีนิพนธ์
4.1 กาหนดให้เขียนดุษฎีนิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส่งให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอย่ าง
น้ อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ
4.2 การสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
4.2.1 การนาเสนอ
4.2.2 การซักถาม
4.3 นักศึกษายืน่ ใบคาร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ (แบบ บว.25) ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
4.4 อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหลัก เสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรฯ (แบบ บว.26) โดยยืน่ ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
4.5 คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
4.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
4.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
4.5.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ย
กว่า 1 คน)
4.5.4 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักหรื อที่ปรึ กษาร่ วม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน)
4.5.5 ผูแ้ ทนที่ ได้รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
เป็ นผูเ้ สนอ และต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ 4.5.1, 4.5.2 และ 4.5.4)
โดยมอบหมายให้ ผ้ทู รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
4.6 ภายหลังการสอบดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ส่งผลการสอบ (บว.27) พร้อมกับ
แบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ ม บศ.6) ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน
3 วันทาการ เพื่อเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงานบัณฑิตศึกษาคณะฯ ส่ งผลการสอบ
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสานักทะเบียนและประมวลผล ภายใน 15 วันทาการหลังวันสอบ
4.7 การ พิ จ าร ณาผ ลการ สอ บ แ ละ การ ร ายง าน ผ ลการ สอ บ ใ ห้ เ ป็ น ไป ต ามร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ องการทาวิทยานิ พนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดที่ 8 ข้อ 48, 49 และข้อ 50 การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
4.8 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิ คการแพทย์
เป็ นไปตามประกาศคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 46/2552 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2552 สาหรั บการเรี ยนการสอนรายวิชาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์
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5.

การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548
หมวดที่ 7 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 36.2 และข้อ 36.4 หมวดที่ 8 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 48.3 และหมวดที่ 9 ข้อ 54.3 ข้อ 55 และ
ข้อ 56 หรื อเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุ งใหม่ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมคือ การ
เขียนดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องเป็ นภาษาอังกฤษและผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจคุณภาพโดยคณะกรรมการ (peer review
journal) อย่างน้อย 1 บทความ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่
66/2550) เรื่ องการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์เพื่อสาเร็ จการศึ กษา โดยมีเกณฑ์การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์
ดังนี้คือ
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
30%
2. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์
70%
รวม
100%
โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้คือ
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
30%
1.1 ความตั้งใจในการทาวิทยานิพนธ์
1.2 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
1.4 ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
2. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์
2.1 คุณภาพดุษฎีนิพนธ์
- คุณภาพของบทคัดย่อ
- ความสาคัญของปั ญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดาเนินการวิจยั
- ผลการวิจยั
- การวิเคราะห์วจิ ารณ์
- การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
- การอ้างอิง
- การใช้ภาษาและการจัดโครงสร้างการนาเสนอ
2.2 การนาเสนอและสอบดุษฎีนิพนธ์
- ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
- ความเหมาะสมของสื่ อ

70%
20%

30%

-

2.3

ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
บุคลิกภาพการแสดงออก และความเชื่อมัน่
ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล
ตอบตรงคาถาม
ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและสามารถให้เหตุผลและ
อ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
- ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั ต่อองค์
ความรู ้ในสาขา
การเผยแพร่
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor
- การจดสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่มี Impact factor
หรื อระดับชาติในฐานข้อมูล TCI ที่มี Impact factor
- การนาเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร

20%
20%
20%
10%
5%

หมายเหตุ
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่ ส ามารถมี ค ะแนนรวมสู ง สุ ดไม่ เ กิ น 20% ในกรณี ที่ มี ก ารเผยแพร่
มากกว่า 1 ประเภท แต่เนื้ อหาเดียวกันให้นบั คะแนนประเภทที่มีคะแนนสู งสุ ด ในกรณี ที่มีการเผยแพร่ มากกว่า 1
ประเภท และเนื้อหาต่างกันให้ค่าคะแนนมารวมกัน ทั้งนี้คะแนนรวมจะต้องไม่เกิน 20%
2. ศักยภาพการทางานวิจยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า
(ตามแบบฟอร์ ม บศ.7)
3. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
(ตามแบบฟอร์ ม บศ.8)
4. หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
Excellent 80-100% Good 70-79% Pass 60-69% Fail < 60%
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 6/2549)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิ ยาคลินิก(โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
-------------------เพื่อให้คณะเทคนิ คการแพทย์วางแนวปฏิ บตั ิในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก(โครงการพิเศษ) คณะเทคนิ คการแพทย์
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 จึงออกประกาศการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก(โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคนิ คการแพทย์ (ฉบับที่ 6/2549) เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการสอนวิ ชาการศึ กษาอิ สระ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารพยาธิ วิท ยาคลิ นิ ก
(โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษารหัส 47 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการศึ กษาอิสระ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ให้คณบดีคณะเทคนิ คการแพทย์เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ โดยมี อานาจตีความและ
วินิจฉัยปั ญหาตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 6/2549)
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิ
วิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
1. การสอบเค้ าโครงการศึกษาอิสระ
1.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่จะรับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาอิสระ ภายในเดือนมิถุนายน ของแต่ละปี การศึกษา
1.2 นักศึกษาขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ (แบบ บว.21) ต่อคณะฯ ในชั้นปี ที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2
1.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ (ตาม
แบบฟอร์มคณะฯ) ซึ่งประกอบด้วย
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
1.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) จานวน 1 คน
กรรมการ
1.3.3 ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
1.4 นักศึกษาเขียนโครงร่ างการศึกษาอิสระ และนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ
ภายใต้การให้คาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ในชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1.5 นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระก่อนการสอบ
1 สัปดาห์
1.6 เค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการ
ศึกษาอิสระเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.7 ภายหลังการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่งเค้าโครงการศึกษาอิสระฉบับภาษาไทย ที่
แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้คณะฯพร้อม (แบบ บว.23) จานวน 2 ชุด ภายใน 45 วัน หลังวันสอบที่งาน
บัณฑิตศึกษาประจาคณะด้วย
2. การรายงานความก้ าวหน้ าการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ
2.1 นักศึกษาเก็บข้อมูล เพื่อตอบคาถามโจทย์วจิ ยั ตามโครงร่ างจากหน่วยงานของตนเอง หรื อทาการวิจยั ที่
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีการปรึ กษาและรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทางจดหมาย
อิเลกทรอนิกส์
2.2 นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ต่อคณะกรรมการประเมินผลทุกภาคการศึกษา
2.3 กรรมการพิจารณาความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดเดียวกับข้อ 1.3
2.4 นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สรุ ปผล และเขียนรายงานภายใต้การให้คาปรึ กษาของ อาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ควรนาสอบป้ องกันให้เสร็จสิ้นเมื่อลงทะเบียน หน่วยกิตการศึกษาอิสระครบแล้ว
2.5 เกณฑ์การประเมินค่าหน่วยกิตการศึกษาอิสระ
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364
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าการศึกษาอิสระจะต้องประเมินปริ มาณงานของนักศึกษา เพื่อให้ค่า
หน่วยกิ ตการศึกษาอิสระ เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาโดยหลักสู ตรฯ ได้กาหนดแผนการศึ กษาให้ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาการศึกษาอิสระทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต แบ่งเป็ น 2 ภาค ภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต โดยเริ่ มลงทะเบียนในชั้น
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เกณฑ์การกาหนดค่าหน่วยกิตการศึกษาอิสระ เมื่อได้รับการประเมินเป็ น S ให้เป็ นไป
ตามปริ มาณงานที่ได้ปฏิบตั ิงานที่ได้ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังนี้
2.5.1 โครงร่ าง
ถือเป็ น 20% ของปริ มาณทั้งหมด
2.5.2 การทาการทดลองหรื อเก็บข้อมูล
ถือเป็ น 30% ของปริ มาณทั้งหมด
2.5.3 การวิเคราะห์ผล
ถือเป็ น 20% ของปริ มาณทั้งหมด
2.5.4 การเขียนและสอบป้ องกันการศึกษาอิสระ
ถือเป็ น 30% ของปริ มาณทั้งหมด
หากได้ปริ มาณงานโดยรวมเท่ากับ 50% ให้กาหนดค่า S = 3 หน่วยกิต และให้กาหนด S ตามสัดส่ วน
ปริ ม าณงานดังกล่ าว เมื่ อ นัก ศึ กษาได้ค่าหน่ วยกิ ตรายวิชาการศึ กษาอิ ส ระครบ 6 หน่ ว ยกิ ต ตามที่ ห ลักสู ตรฯ
กาหนด จะต้องดาเนิ นการสอบภายใน 45 วัน และในกรณี ที่นกั ศึ กษาไม่สามารถสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า
การให้สญ
ั ลักษณ์ S ในการประเมินครั้งนั้นเป็ นโมฆะ
3. การสอบการศึกษาอิสระ
3.1 กาหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ เพื่อพิจารณาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันสอบ
3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย
3.2.1 การนาเสนอ
3.2.2 การตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็น
3.3 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (แบบ บว.26) ประกอบด้วย
3.3.1 อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
3.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
3.3.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
ทั้งนี้ จานวนกรรมการสอบการศึกษาอิสระรวมทั้งสิ้น ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
3.4 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และเรื่ องการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 48 และข้อ
50 การสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ
3.5 การประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาการบริ หารพยาธิ วทิ ยาคลินิก (โครงการพิเศษ)
3.5.1 เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
คุณภาพของการศึกษาอิสระ
40% (300 คะแนน)
การนาเสนอและสอบป้ องกันการศึกษาอิสระ
45% (300 คะแนน)
การเผยแพร่ ผลงานหรื อนาไปใช้
15% (50 คะแนน)
รวม 100%

ลาดับที่
1

หัวข้ อประเมิน
คุณภาพของการศึกษาอิสระ 40%
1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
1.1.1 ภาษาไทย
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
(ความสมบูรณ์ของรู ปแบบ ความครอบคลุมเนื้อหา สาระที่สาคัญ
ทั้งหมด และสื่ อความหมายได้ถูกต้อง)
1.2 ความสาคัญของปัญหาในการวิจยั
1.2.1 ความชัดเจน
1.2.2 การใช้เหตุผล
1.2.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับปั จจุบนั
1.2.4 การนามาซึ่งข้อมูลใหม่ หรื อตอบคาถามวิจยั ได้
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3.1 ความชัดเจน
1.3.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการวิจยั
1.3.3 ประโยชน์ในการนาไปใช้
1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็ นภาษาอังกฤษไม่นอ้ ย
กว่า 2 เรื่ อง
1.4.1 นาเสนอบทความการทบทวนวรรณกรรมจาก
วารสารภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 เรื่ อง
1.4.2 ความครอบคลุม
1.4.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม
1.4.4 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการ
วิจยั
1.5 วิธีดาเนินการวิจยั
1.5.1 ความชัดเจนและความถูกต้อง
1.5.2 ความครอบคลุมรายละเอียดที่จาเป็ น
1.6 ผลการวิจยั
1.6.1 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
1.6.2 ความชัดเจน และถูกต้องของผลการวิจยั
1.6.3 รู ปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูล
1.6.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.7 การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลการวิจยั

คะแนนเต็ม
300
10
10

30

20

50

25

30

65

คะแนนทีไ่ ด้

คู่มือนักศึกษา 2558

365
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

366
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ลาดับที่

2

หัวข้ อประเมิน
1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห์
1.7.2 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู ้ต่าง ๆ จาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจยั มาใช้ในการตอบ
ปั ญหาทางการวิจยั
1.7.4 ความสามารถในสังเคราะห์ความรู ้ใหม่จาก
หลักฐานการวิจยั
1.8 การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
1.8.1 ความสามารถในการสรุ ปผลการวิจยั ให้สมั พันธ์กบั
วัตถุประสงค์
1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการนา
ผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวิจยั ที่ควร
ศึกษาต่อไป
1.9 การอ้างอิง
1.9.1 ความถูกต้องของการอ้างอิง
1.9.2 ความถูกต้องของรู ปแบบการอ้างอิง
1.10 การใช้ภาษาในการเขียนและจัดลาดับขั้นตอน
คะแนนทีไ่ ด้ รับคิดเป็ น
การนาเสนอและป้ องกันการศึกษาอิสระ 45 %
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่ อ
2.3 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อมัน่
2.5 ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณาการ เพื่อ
อธิบายเหตุผล
2.6 ตอบตรงคาถาม
2.7 ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและ สามารถให้
เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
2.8 ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั
ต่อองค์ความรู ้ในสาขา
คะแนนทีไ่ ด้ รับคิดเป็ น

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

20

15

25
%
300
20
20
20
40
60
30
60
50
%

ลาดับที่
3

3.5.2

หัวข้ อประเมิน
การเผยแพร่ หรือการนาไปใช้ 15%
3.1 มีการนาไปใช้โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่นาไปใช้
3.2 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
- ระดับท้องถิ่น
- ระดับชาติ
- นานาชาติ
3.3 นาเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ
3.4 นาเสนอผลงานในการประชุมระดับท้องถิ่น
- ทางวาจา
- ทางลายลักษณ์อกั ษร
3.5 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
- สิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร
หมายเหตุ คะแนนรวมในการเผยแพร่ สูงสุดไม่เกิน 50 คะแนน
ในกรณี ที่มีการเผยแพร่ มากกว่า 1 รายการหรื อในแต่
ละรายการ (เนื้อหาแตกต่างกัน) มากกว่า 1 ครั้ง จะได้
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
คะแนนทีไ่ ด้ รับคิดเป็ น
รวม % ทั้งหมดทีไ่ ด้ รับ

คะแนนเต็ม
50
40

คะแนนทีไ่ ด้

40
45
50
50
50
35
25
50

%
%

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน เป็ นดังนี้
Excellent 80-100% Good 70-79% Pass 60-69% Fail < 60%
3.5.3
กรรมการสอบการศึกษาอิสระส่งผลการประมินแบบปกปิ ด มาที่งานบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
เทคนิคการแพทย์ ภายใน 3 วันหลังจากสอบเสร็ จ
4. การส่ งรายงานการศึกษาอิสระ
4.1 นักศึกษาที่สอบผ่านการศึกษาอิสระเรี ยบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
สอบ (ถ้ามี) และจะต้องส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่คณะฯ ภายใน 45 วัน หลังจากวันสอบ
4.2 มาตรฐานรายงานการศึกษาอิสระ
4.2.1
จัดพิมพ์รายงานการศึกษาอิสระภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ โดยใช้ตวั พิมพ์แบบ Angsana
New ขนาดตัวอักษร 16
4.2.2
รู ปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหน้าแรกของบทคัดย่อจะพิมพ์
อักษรลาดับหน้าเป็ นเลขโรมัน
4.2.3
คาอุทิศ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ มีเนื้อหาไม่เกินอย่างละ 1 หน้า ลงชื่อนักศึกษาใน
กิตติกรรมประกาศ โดยไม่ใส่คานาหน้านาม นาย/นาง/นางสาว
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4.2.4

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

เนื้อหาให้ใส่เลขลาดับหน้า โดยใช้เลขอักษรเป็ นแบบและขนาดเดียวกันทั้งหมด ตาแหน่งที่
พิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ตาแหน่งเดิมสม่าเสมอเท่ากันทุกหน้า
4.2.5
ลาดับที่และชื่อภาพให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ
4.2.6
ลาดับที่และชื่อตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตาราง
4.2.7
ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นปกแข็ง หุม้ ผ้าแร็ กซีน โดยมีพ้นื สี น้ าเงินเข้ม
ตัวอักษรสี ทอง เข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้ว หุม้ สันและติดใบรองปกสี ขาว
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระ
ตามข้อ 4.2 (ภายใน 3 วันทาการ) หลังจากที่นกั ศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาติดต่อขอรับรายงานการศึกษาอิสระจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของ
รู ปเล่มเรี ยบร้อยแล้วนาไปเข้าปกตามที่คณะฯ กาหนด
นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกข้อมูลจานวน 2 ชุด
ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้วต่อคณะฯ ที่งานบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ โดยส่งตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯ กาหนด เพื่อให้คณบดีลงนาม (ภายใน 3 วันทาการ)
คณะฯ ส่งรายงานการศึกษาอิสระและแผ่นซีดี จานวน 1 ชุด ที่หอ้ งสมุดคณะฯ
คณะฯ ส่งแผ่นซีดีบนั ทึกข้อมูลต่อสานักวิทยบริ การ จานวน 1 ชุด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 71/2549)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-------------------เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549และการเวียนคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ครบรอบการเวียนเมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2549 จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
(ลงขื่อ) อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 71/2549)
-------------------หลักการรายละเอี ย ดการจัด การเรี ย นการสอนรายวิชาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หลักสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
1. การสอบวัดคุณสมบัติ
1.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบทั้ง 2 แบบ คือการข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่ งดาเนิ นการ
โดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
1.2 การขอสอบวัดคุณสมบัติ
1.2.1 นักศึกษาแบบ 1.1 (non-course work) สามารถขอสอบได้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาแรกเป็ น
ต้นไป
1.2.2 นักศึกษาแบบ 2.1 (course work) ต้องสอบผ่านรายวิชาแกนก่อน (ยกเว้นวิชา 510 991
Seminar in Public Health) จึ งจะอนุ ญาตให้ทาการสอบวัดคุณสมบัติได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1.2.3 การจัดสอบวัดคุณสมบัติ จะจัดขึ้นภาคการศึ กษาละ 1 ครั้ง โดยจัดให้นักศึ กษาสอบ
ข้อเขียนพร้อมกัน
1.2.4 นักศึกษาต้องยืน่ ขอสอบวัดคุณสมบัติ ภายในเดือนสิ งหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี
1.3 คณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 4 คน โดยคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบฯ ต้องมาจาก 3 กลุ่ม ดังนี้
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม 1-2
คน
1.3.2 อาจารย์ผสู ้ อน/หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาแกน
2
คน
1.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1
คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1, 1.3.2 และ 1.3.3 ต้องไม่เป็ นบุ คคลเดี ยวกัน และให้
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
1.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ 5.4, 5.5 และ 5.6
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวัดคุณสมบัติ ต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า จึ งจะถือว่าสอบผ่าน
โดยมีเกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
1.5.1 การสอบข้อเขียน ต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่า 70%
1.5.2 การสอบปากเปล่า ต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่า 70%

1.6 การสอบวัดคุณสมบัติ (ต้องดาเนินการสอบวัดคุณสมบัติเป็ นภาษาอังกฤษ)
1.6.1 การสอบข้อเขียน เป็ นการสอบแบบเปิ ดตาราได้ (open book) ซึ่ งนักศึกษาจะต้องสอบ
พร้อมกันภายในห้องที่จดั เตรี ยมไว้ และมีเวลาในการทาข้อสอบ 1 วัน (9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.)
ทั้งนี้ การสอบข้อเขี ยน แบ่ งเนื้ อหาเป็ น 2 ส่ วน คื อ เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาแกน และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์
1.6.2 การประกาศผลการสอบข้อเขียนจะประกาศผลฯภายใน7วันถัดจากการสอบข้อเขียนแล้ว
1.6.3 การสอบปากเปล่า จะจัดให้สาหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะจัดขึ้น
หลังจากที่ประกาศผลการสอบข้อเขียน 7 วัน
2. การเสนออนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์
2.1 นัก ศึ ก ษาจะต้อ งสอบผ่ า นการสอบวัด คุ ณ สมบัติ ก่ อ น จึ ง จะด าเนิ น การเสนออนุ ม ัติ เ ค้า โครง
วิทยานิพนธ์ได้
2.2 นักศึ กษาจะต้อ งส่ ง เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ให้ค ณะกรรมการสอบเค้า โครงวิทยานิ พ นธ์ก่อ นการ
นาเสนอ 2 สัปดาห์
2.3 นั ก ศึ ก ษาต้อ งยื่ น เสนอการสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นความเห็ น ชอบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิ พนธ์ ต่ อประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรฯ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯ จะแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ซึ่งมาจาก 3 กลุ่ม ดังนี้
2.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษา และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1-3 คน
2.3.2 อาจารย์ในหลักสูตรฯ และ/หรื อ กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ 1-2 คน
2.3.3 ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน หาก
กรรมการในข้อ 2.3.1 มี 1 คน ต้องแต่งตั้งกรรมการในข้อ 2.3.2 จานวน 2 คน โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ทา
หน้าที่เป็ นประธานกรรมการสอบฯ
2.4 การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ และคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
2.5 กรณี ที่นกั ศึกษาสอบไม่ผา่ น อนุญาตให้ทาการสอบใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่การสอบครั้งแรก
ทั้งนี้ นักศึ กษาที่ สอบไม่ผ่านครั้งแรกอนุญาตให้ทาการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและคณะกรรมการสอบตามความจา
เป็ นได้
2.6 กรณี ที่นกั ศึกษาสอบผ่าน แต่มีการแก้ไขให้มีบนั ทึกประเด็นหรื อรายการที่ตอ้ งแก้ไข พร้อมทั้งมีการ
อธิบายชี้แจงให้ผเู ้ ข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผเู ้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั ตามกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบ
ครั้งนั้น
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3. การรายงานความก้ าวหน้ า (Progress)
3.1 การรายงานความก้าวหน้า จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
3.1.1 การรายงานความก้าวหน้าทัว่ ไป (General Progress Report) สาหรั บนักศึ กษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้ว แต่ยงั ไม่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
3.1.2 การรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (Thesis Progress Report) สาหรับนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์แล้ว
3.2 นักศึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ จะจัดขึ้นภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน และ เดือนกุมภาพันธ์ ในแต่ละปี
3.3 การเสนอรายงานความก้าวหน้าจะอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
4. การสอบวิทยานิพนธ์
4.1 หลังจากที่นกั ศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบ 48 และ 36 หน่วย
กิต สาหรับนักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ตามลาดับแล้ว นักศึกษาต้องดาเนินการขอสอบวิทยานิ พนธ์ภายใน 45 วัน
4.2 กาหนดให้เขียนวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ และส่ งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์พิจารณา
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
4.3 นักศึกษายื่นความจานงขอสอบต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ โดยคณะกรรมการฯ
พิจ ารณาแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์ โดยให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ อง การทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 48 การสอบ
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
4.4 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ องการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 48 การ
สอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
4.5 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์
5. การสาเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548 เรื่ อง การ
สาเร็ จการศึกษา หมวดที่ 9 และผลงงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอก
ร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ที่เป็ นระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่ อง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 114/2553)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-----------------------เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2552) คณะเทคนิ คการแพทย์
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย มีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิ ดผลดี ต่อทาง
ราชการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 6.3 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 809/2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสู ตร
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าชี วเวชศาสตร์ (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิ ค การแพทย์
คณะทันตแแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่114 /2553) เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
วิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2552)
ข้อ 2 . ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51/2545) เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาดุษฎี
นิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
ข้อ 4. การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)
ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 114/2553)
--------------------------------------------หลักการรายละเอี ยดการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยานิ พนธ์และรายวิชาดุ ษฎี นิพนธ์ หลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
คณะเทคนิ คการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
1. การเสนออนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์
1.1 การลงทะเบี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษา แผน ก แบบ ก1 นักศึ กษาต้องลงทะเบี ยน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 1
1.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 นักศึ กษาลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์เป็ นครั้งแรก ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 2
1.3 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็ นครั้งแรกจะต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21
1.4 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ ม บว. 23 ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ปี การศึกษา นับจากที่
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่ งเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ให้คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์
อนึ่ง การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาต้องระบุชื่อเรื่ องของ
ผลงานที่คาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุชื่อวารสาร และ impact factor (ถ้ามี) ของวารสารนั้นด้วย
1.5 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
ประกอบด้วย
1.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1.5.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ
1 คน
1.5.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
1.5.5 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ควรเป็ นบุคคลเดียวกัน
กับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบวิทยานิพนธ์) 1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.5.1 และ 1.5.2 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการใน
ข้อ 1.5.3 และ/หรื อ 1.5.4 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 1.5.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ หรื อ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในเรื่ องนั้น ๆ จนแล้วเสร็ จ

1.6 เค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ โดยส่งใบแจ้งผลการสอบเค้าโครงฯ ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบเค้าโครงฯ ต่อเจ้าหน้าที่หลักสู ตรร่ วม
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
- นักศึ กษาสอบผ่ าน ทาเรื่ องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตามแบบฟอร์ ม (บว. 23) พร้ อมเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนา เป็ นแผ่น CD จานวน 2 แผ่น
- นักศึกษาสอบไม่ ผ่าน ให้ทาการสอบอีกครั้งภายใน 60 วันหลังจากสอบครั้งแรก หากสอบครั้งที่ 2 ไม่
ผ่าน นักศึ กษาจะได้ค่า S=0 สาหรั บหน่ ว ยกิ ตที่ ลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์ไปแล้วหรื อตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสอบ
2. การรายงานความก้ าวหน้ าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์
2.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาก่อน
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต่อไป
2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักเป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
2.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
2.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
2.2.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ
1 คน
2.2.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 2.2.1 และ ข้อ 2.2.2 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ
2.2.3 และ/หรื อ 2.2.4 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 2.2.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ หรื อ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในเรื่ องนั้น
ๆ จนแล้วเสร็ จ
2.3 การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดในเอกสารแนบท้า ยเรื่ อ งแบบรายงานความก้า วหน้า
วิทยานิพนธ์
2.4 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการศึกษาครั้งสุดท้าย ก่อนการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ อย่างน้อย 1
เดือน
2.5 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์จะต้องประเมินปริ มาณงานของ
นักศึ กษาเพื่อระบุจานวนหน่ วยกิ ตวิทยานิ พนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่ อสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษา โดยหลักสู ตรฯได้
กาหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ท้ งั สิ้ น 36 หน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 และ 12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งเป็ นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 1

คู่มือนักศึกษา 2558

375
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

376
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา
แบบต่าง ๆ
ระดับปริญญาโท
ปี ที่/ภาคการศึกษา
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
3
รวม
36
12
เกณฑ์การกาหนดจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ให้เป็ นไปตามปริ มาณงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังนี้
2.5.1 การนาเสนอโครงร่ าง
ถือเป็ น 10% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.5.2 การทาการทดลองและวิเคราะห์ผล
ถือเป็ น 55% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.5.3 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็ น 25% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2.5.4 การเผยแพร่ ผลงานนาเสนอผลงานใน ถือเป็ น 10% ของปริ มาณงานทั้งหมด
ที่ประชุมวิชาการ หรื อ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
การพิจารณาปริ มาณงานไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามลาดับและสามารถพิจารณาเป็ นภาพรวมของงานที่ ได้
ปฏิบตั ิจริ งทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
การกาหนดค่า S ให้พิจารณาเป็ นสัดส่วนกับจานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษา
ได้ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาวิทยานิ พนธ์และได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตของ
หลักสู ตรแต่ละแผนการศึ กษา จะต้องดาเนิ นการสอบวิทยานิ พนธ์ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการ
ประเมินวิทยานิพนธ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3. การกาหนดปริมาณงานวิทยานิพนธ์
รายวิชาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรประกอบด้วย
รายวิชา 753 898
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รายวิชา 753 899
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
4. การสอบวิทยานิพนธ์
4.1 กาหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ ง
ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
4.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
4.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก

4.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
4.2.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ 1 คน
4.2.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
4.2.5 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 4.2.3 และ 4.2.4
4.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ องการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 49 และ
ข้อ 50 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่ องเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
4.4 ให้หลักสูตร ฯ เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1. การสอบวัดคุณสมบัติ
1.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งดาเนิ นการโดยคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ
1.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็ นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1.3 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ดังต่อไปนี้
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
1 คน
1.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
1 คน
1.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ
1 คน
1.3.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2 คน
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3
และ/หรื อ 1.3.4
1.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ 5.4
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้วา่ นักศึกษามี
ความรู ้ และความพร้อมที่จะดาเนินงานวิจยั ที่เป็ นดุษฎีนิพนธ์ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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2. การเสนออนุมตั เิ ค้ าโครงดุษฎีนิพนธ์
2.1 นักศึ กษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน จึ งจะดาเนิ นการเสนออนุ มตั ิ เค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ได้
2.2 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ ม บว. 23 ภายใน 2 ปี การศึ กษา นับจากที่ นักศึ กษา
ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่ งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์
อนึ่ ง การเขียนเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนักศึกษาต้องระบุชื่อเรื่ องของ
ผลงานที่คาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุชื่อวารสาร และ impact factor ของวารสารนั้นด้วย
2.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
2.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
2.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
2.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ
1 คน
2.3.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
2.3.5 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ควรเป็ นบุคคลเดียวกัน
กับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบดุษฎีนิพนธ์)
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการใน
ข้อ 2.3.3 และ/หรื อ 2.3.4 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 2.3.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ หรื อ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ในเรื่ องนั้น ๆ จนแล้วเสร็ จ
2.4 เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ โดยส่งใบแจ้งผลการสอบเค้าโครงฯ ภายใน 15 วันหลังวันสอบเค้าโครงฯ ต่อเจ้าหน้าที่หลักสู ตรร่ วม
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
- นักศึกษาสอบผ่ าน ทาเรื่ องเสนอเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์ตามแบบฟอร์ ม (บว. 23) พร้อมเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนา เป็ นแผ่น CD จานวน 2 แผ่น
- นักศึกษาสอบไม่ ผ่าน ให้ทาการสอบอีกครั้งภายใน 60 วันหลังจากสอบครั้งแรก หากสอบครั้งที่ 2 ไม่
ผ่าน นักศึ ก ษาจะได้ค่ า S=0 สาหรั บหน่ วยกิ ต ที่ ลงทะเบี ยนดุ ษ ฎี นิพ นธ์ไปแล้วหรื อตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสอบ
3. การรายงานความก้ าวหน้ าการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาดุษฏีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา
3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้า
ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
3.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
3.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
3.2.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ
1 คน

3.2.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 3.2.1 และ ข้อ 3.2.2 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ
3.2.3 และ/หรื อ 3.2.4 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 3.2.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ หรื อ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ในเรื่ องนั้น
ๆ จนแล้วเสร็ จ
3.3 การเสนอความก้าวหน้าดุษฎี นิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ มที่ กาหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่ องแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎี
นิพนธ์
3.4 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการศึกษาครั้งสุดท้าย ก่อนการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย 1
เดือน
3.5 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะต้องประเมินปริ มาณงานของนักศึกษาเพื่อ
ระบุจานวนหน่วยกิตดุษฎี นิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา โดยหลักสู ตรฯได้กาหนดแผนการ
ศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาดุษฏีนิพนธ์ท้ งั สิ้ น 72, 48, 48 และ 36 หน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรแบบ 1.2, 2.2,
1.1 และ 2.1 ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา
แบบต่าง ๆ
ระดับปริญญาเอก
ปี ที่/ภาคการศึกษา
จานวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์
1.2
2.2
1.1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
9
9
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
9
3
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
3
รวม
72
48
48

2.1
6
9
9
9
3
36
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เกณฑ์การกาหนดจานวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ให้เป็ นไปตามปริ มาณงานที่
ได้ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังนี้
3.5.1 การนาเสนอโครงร่ าง
ถือเป็ น 10% ของปริ มาณงานทั้งหมด
3.5.2 การทาการทดลองและวิเคราะห์ผล
ถือเป็ น 50% ของปริ มาณงานทั้งหมด
3.5.3 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็ น 25% ของปริ มาณงานทั้งหมด
3.5.4 การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ถือเป็ น 5% ของปริ มาณงานทั้งหมด
3.5.5 การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็ น 10% ของปริ มาณงานทั้งหมด
การพิจารณาปริ มาณงานไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามลาดับและสามารถพิจารณาเป็ นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ การกาหนดค่า S ให้พิจารณาเป็ น
สัดส่วนกับจานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของ
รายวิชาดุษฎี นิพนธ์และได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่ วยกิ ตของหลักสู ตรแต่ละแผนการศึ กษา จะต้อง
ดาเนิ นการสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการประเมินดุษฎีนิพนธ์ S หน่วยกิ ตสุ ดท้าย
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
4 การกาหนดปริมาณงานดุษฎีนิพนธ์
รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรประกอบด้วย
รายวิชา 753 996
ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
รายวิชา 753 997
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รายวิชา 753 998
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รายวิชา 753 999
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
ความแตกต่างของปริ มาณงานของรายวิชาดังกล่าวขึ้นอยู่กบั จานวนหน่ วยกิ ต โดยพิจารณาจาก impact factor
โดยรวมของวารสารที่รับผลงานตีพิมพ์ท้ งั หมด ทั้งนี้ รายวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตเท่ากับ 72, 48 และ 36 หน่วยกิต
กาหนด impact factor รวมไม่นอ้ ยกว่า 3, 2 และ 1.5 ตามลาดับ เกณฑ์การพิจารณาการสาเร็ จการศึก ษาให้เป็ นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
5 การสอบดุษฎีนิพนธ์
5.1 กาหนดให้เขียนดุษฎีนิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ ง
ให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
5.2 คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
5.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
5.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
5.2.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ/หรื ออนุกรรมการวิชาการ 1 คน
5.2.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
5.2.5 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 5.2.3 และ 5.2.4

5.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่ องการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 49 และ
ข้อ 50 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่ องเกณฑ์การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์
5.4 ให้หลักสูตร ฯ เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์
-------------------------
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เกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1. ศักยภาพการทางานวิจยั
2. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ส่ วนที่ 1 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้ าวหน้ า
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
1.

ศักยภาพการทางานวิจยั
1.1 ความตั้งใจในการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1.2 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1.4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
รวมคะแนน

30%
70%
100%

คะแนนเต็ม
30%

30%

คะแนนทีไ่ ด้ รับ

ส่ วนที่ 2 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
1.

2

คะแนนเต็ม

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนพิ นธ์
1.1 คุณภาพวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์
20%
- คุณภาพของบทคัดย่อ
- คุณภาพสาคัญของปั ญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดาเนินการวิจยั
- การวิเคราะห์วจิ ารณ์
- การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
- การอ้างอิง
- การใช้ภาษาและการจัดโครงสร้างการนาเสนอ
1.2 การนาเสนอและสอบวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ 30%
- ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
- ความเหมาะสมของสื่ อ
- ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
- บุคลิกภาพการแสดงออกและความเชื่อมัน่
- ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการ
บูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล
- ตอบตรงคาถาม
- ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและ
ความสามารถให้เหตุผลและอ้างอิงหลักฐาน
สนับสนุน
- ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของ
ผลจากการวิจยั ต่อองค์ความรู ้ในสาขา
2.1 การเผยแพร่
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่
ในฐาน SCOPUS
- การจดสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร

20%

20%
20%

50%

20%

คะแนนที่
ได้ รับ
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หัวข้ อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ได้ รับ

- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใน
ฐานข้อมูล TCI ที่มี Impact factor
10%
- นาเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร
5%
แผน ก แบบ ก2
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่
ในฐาน SCOPUS หรื อ TCI ที่มี Impact factor 20%
- การจดสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร
20%
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 10%
- การนาเสนอผลงานวิจยั ทางวาจา/
ทางลายลักษณ์อกั ษร
5%
ระดับปริญญาเอก
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มี Impact factor
20%
- การจดสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร

20%

- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่ มี Impact factor หรื อระดับชาติในฐานข้อมูล
TCI ที่มี Impact factor
10%
- นาเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร
5%
รวมคะแนน

70%

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
Excellent
80-100 %
Good
70-79 %
Pass
60-69 %
Fail
 60 %
(ขอให้กรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ส่งคะแนนปกปิ ด มาที่งานสาขาวิชาร่ วม
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็ จ)

หลักเกณฑ์ ค่าใช้ จ่ายสาหรับการบริหารหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ลักษณะการจัดการหลักสู ตร
ค่ าตอบแทน
ระบบปกติ (ภาษาไทย)
ระดับปริญญาโท
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ต่อเรื่ อง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อเรื่ อง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตอ่ ครั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั (ถ้ามี) ของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ฯในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั (ถ้ามี) ของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ฯในการสอบวิทยานิพนธ์ ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
การสอนระดับปริญญาเอก
คณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ต่อเรื่ อง
แบบ 1.1 และ แบบ 1.2
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อครั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต่อครั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

4,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

20,000 บาท
15,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
3,500 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
15,000 บาท

ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พกั (ถ้ามี)ของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยฯในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พกั (ถ้ามี) ของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
15,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯในการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
แนวปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ าย
1. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หรื อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายประธานและกรรมการในอัตราเท่ากันโดยไม่รวมผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ให้จ่ายดังนี้
2.1 ถ้ามีกรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการต่อกรรมการ ในอัตรา 2 : 1
2.2 ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราเท่ากัน
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ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(ฉบับที่ 10/2545)
เรื่อง แนวทางปฏิบัตใิ นการทาการศึกษาอิสระของนักศึกษา
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุ ข
-------------------เพื่อให้การทาการศึกษาอิสระของนักศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิภาพและบังเกิด
ผลดีแก่นกั ศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุข
ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 จึงมีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาบังคับที่มีค่าคะแนนแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารสาธารณสุข และไม่ได้สญ
ั ลักษณ์ I ในรายวิชาใด
2. นักศึ กษาจะลงทะเบี ยนวิชาการศึ กษาอิสระได้ต่อเมื่ อได้รับอนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
การศึกษาอิสระเรี ยบร้อยแล้ว
3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาแล้ว จะต้องลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระใน
ครั้งแรกได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต และจะต้องเสนอขอสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษา
ภายในภาคการศึกษานั้น
4. หากนักศึ กษาไม่ได้เสนอขอสอบเค้าโครงการศึ กษาอิสระในภาคการศึ กษานั้น หรื อสอบไม่ผ่าน
นักศึกษาจะได้สญ
ั ลักษณ์ S = 0 สาหรับหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
5. ในกรณี ที่นกั ศึ กษาได้สอบเค้าโครงการศึ กษาอิสระในภาคการศึกษานั้นแล้ว แต่ผลการพิจารณาไม่
ผ่าน ให้นักศึกษาทาการเสนอขอสอบเค้าโครงการศึ กษาอิสระอีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบเค้าโครงการ
ศึกษาอิสระในครั้งแรก หากการเสนอเค้าโครงครั้งที่ สองไม่ผ่านอีก นักศึ กษาจะได้สัญลักษณ์ S = 0 สาหรับ
หน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
6. ในกรณี ขอ้ 4 และข้อ 5 เมื่อนักศึกษาได้สญ
ั ลักษณ์ S = 0 ในหน่วยกิตการศึกษาอิสระที่ได้ลงทะเบียน
ไปแล้ว นักศึ กษาจะต้องยื่นคาร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึ กษาใหม่พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุ งและ/
หรื อ เปลี่ยนแปลงเค้าโครงการศึกษาอิสระนั้น
ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2545) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) อรุ ณ จิรวัฒน์กลุ
(รองศาสตราจารย์อรุ ณ จิรวัฒน์กลุ )
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(ฉบับที่ 11/2545)
เรื่อง แนวทางปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุ ข
-------------------เพื่อให้การทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิด
ผลดีแก่นกั ศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุ ข
ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 จึงมีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิ พนธ์ได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาบังคับที่มีค่าคะแนนแล้วไม่
น้อยกว่า 21 หน่ วยกิ ต ตามเงื่ อนไขที่ ได้กาหนดไว้ในหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารสาธารณสุข และไม่ได้สญ
ั ลักษณ์ I ในรายวิชาใด
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6
หน่วยกิต
3. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ทาการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น
4. กรณี สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผา่ น ให้ทาการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ภายใน
60 วัน หลังจากการสอบครั้งแรก
5. หากการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่านหรื อไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตามข้อ 3 หรื อ
ข้อ 4 นักศึกษาจะได้ค่าคะแนน S = 0 สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
6. เมื่อนักศึกษาได้ค่าคะแนน S = 0 ในหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์ที่ได้ลงทะเบียนตามข้อ 5 นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุ งและ/หรื อเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์น้ นั ๆ
ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2545) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) อรุ ณ จิรวัฒน์กลุ
(รองศาสตราจารย์อรุ ณ จิรวัฒน์กลุ )
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(ฉบับที่ 12/2545)
เรื่อง แนวทางปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
--------------------เพื่อ ให้การท าวิท ยานิ พนธ์ ของนักศึ กษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอนามัย
สิ่ งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิด
ผลดี แ ก่ นัก ศึ ก ษา โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าสาขาวิ ช าอนามัย
สิ่ งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545 จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
2. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์แล้ว ให้ทาการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ในภาคการศึกษา
นั้น
3. กรณี การสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ในครั้ งแรกไม่ผ่าน ให้ทาการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ครั้งที่ 2
ภายใน 60 วัน หลังจากการสอบครั้งแรก
4. กรณี การสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ในภาคการศึกษานั้นไม่ผ่าน จะได้ค่าคะแนน S = 0 สาหรับ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
ให้ใช้ประกาศนี้ กบั นักศึ กษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ที่ เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(ฉบับที่ 9/2545) ลงวันที่ 12 เมษายน 2545
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) อรุ ณ จิรวัฒน์กลุ
(รองศาสตราจารย์อรุ ณ จิรวัฒน์กลุ )
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(ฉบับที่ 7 / 2549)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการจัดทาและการส่ งรายงานการศึกษาอิสระ
-------------------------------เพื่อให้การจัดทาและการส่งรายงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุข แผน ข. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินไป
ด้วยความเรี ยบร้อย
และมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต (เวียน)
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการ
บริ หารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2541 ข้อ 8 จึงประกาศ “แนวปฏิบตั ิในการจัดทาและส่งรายงานการศึกษา
อิสระ” ดังนี้
1. การเขียนหัวข้อในรายงานการศึกษาอิสระ ขนาด และประเภทตัวอักษร ตลอดจนการจัดทารู ปเล่ม
การศึกษาอิสระให้ยดึ แนวปฏิบตั ิตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดสาหรับการทาวิทยานิพนธ์โดยอนุโลม และให้เข้า
รู ปเล่มรายงานการศึกษาอิสระด้วยปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีนสี กรมท่า (สี น้ าเงินเข้ม) ขนาดกระดาษ A4
2. ก่อนการเย็บปกเข้ารู ปเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้นกั ศึกษาเสนอรายงานการศึกษา
อิสระฉบับที่พร้อมจะเย็บปกเข้ารู ปเล่มต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบการจัดทา
รายงานการศึกษาอิสระก่อน
3. ให้นกั ศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบ
การเขียนรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึ กษาอิสระแล้ว จานวน 2 เล่ม แก่สาขาวิชาพร้อมแผ่นบันทึ กข้อมูล
(แผ่นซีดี) 1 แผ่นภายในระยะเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของการสอบของนักศึกษาแต่ละคน
4. ให้มีผลบังคับใช้สาหรับผูส้ อบผ่านการสอบป้ องกันการศึกษาอิสระ ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2549
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) วีระศักดิ์ ชายผา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรี ะศักดิ ชายผา)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ 20/2554 )
เรื่อง “หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้ าโครงการศึกษาอิสระ การ
สอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น”

---------------เพื่ อ ให้ ก ารท าวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละการศึ ก ษาอิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการ กระทรวงศึ กษาธิ การ
พ.ศ. 2546 เรื่ องเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ประกอบกั บ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติ
ให้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ เค้าโครงการศึกษาอิสระ การสอบ
วิทยานิ พนธ์ และการศึ กษาอิ สระของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ต
ทุกสาขาวิชา ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (ฉบับที่ 20/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิ บัติเ กี่ ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และเค้าโครงการศึ กษาอิ สระ การสอบวิทยานิ พนธ์ และ
การศึ ก ษาอิ ส ระ หลั ก สู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ทุ ก สาขาวิ ช า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ ย กเลิ กประกาศ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 3/2552)
เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ การสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาอิ ส ระ หลัก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ข้อ 4. ให้ยกเลิกประกาศภาควิชาบริ หารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 1/2551)
เรื่ อง”หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารสาธารณสุข คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 5. ในประกาศนี้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หมายถึง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ
ข้อ 6 หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ เค้าโครงการศึ กษาอิสระ การ
สอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ มีดงั นี้
6.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

6.1.1 นักศึ กษายื่นคาร้ อ งขอสอบ โดยผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และประธานคณะกรรมการหลักสูตร ก่อนกาหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน
6.1.2 คณะกรรมการสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ มี จ านวนไม่ น้อ ยกว่า 3 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูท้ รงคุณวุฒิจากนอกคณะในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิสาขาสถิติหรื อชีวสถิติ 1 คน และอาจารย์ประจาหลักสู ตร 1 คน ทั้งนี้ อาจ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ (ถ้ามี) เป็ นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เป็ นประธานกรรมการสอบ
6.1.3 ในวันสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ คณะกรรมการสอบต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2) ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกคณะ ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิสาขาสถิติหรื อชีวสถิติ 1 คน
3) อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน
6.1.4 ในกรณี คณะกรรมการสอบไม่ครบตามข้อ 6.1.2 ให้เลื่อนการสอบออกไป
และหากมีความจาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการซ่อม ทั้งนี้ ตอ้ งกาหนดวันสอบ
เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ใหม่ภายใน 20 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสาหรับกรรมการที่แต่งตั้งซ่อมได้ตรวจอ่านเค้า
โครงวิทยานิพนธ์
6.1.5 ในการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ คณะกรรมการสอบแต่ละคน ให้มีนกั ศึกษา
สอบไม่เกิน 3 คนต่อวัน
6.1.6 การประเมินผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นกรรมการสอบที่ร่วมในวัน
สอบ การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั เป็ น 1 เสี ยง และให้ถือมติกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการสอบทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลสอบ
ต่อคณบดีภายใน 7 วันนับจากวันสอบ
6.1.7 ให้นกั ศึกษาแก้ไขและเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อคณบดี ภายใน
30 วันนับจากวันสอบ
6.2 การสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ
6.2.1 นักศึ กษายื่นคาร้ อ งขอสอบ โดยผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาอิสระและการประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ก่อนกาหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน
6.2.2 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึ กษาอิสระ มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกคณะในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิสาขาสถิติหรื อชีวสถิติ 1 คน และอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ทั้งนี้
อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ(ถ้ามี) เป็ นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาอิสระเป็ นประธานกรรมการสอบ
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6.2.3 ในวันสอบเค้าโครงการศึ กษาอิสระ คณะกรรมการสอบต้องไม่น้อยกว่า 3
คน จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
2) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกคณะในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็ นที่ ปรึ กษาการศึกษา
อิสระ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิสาขาสถิติหรื อชีวสถิติ 1 คน
3) อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน
6.2.4 ในกรณี คณะกรรมการสอบไม่ครบตามข้อ 6.2.2 ให้เลื่อนการสอบออกไป
และหากมีความจาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการซ่อม ทั้งนี้ ตอ้ งกาหนดวันสอบ
เค้าโครงการศึกษาอิสระใหม่ภายใน 20 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสาหรับกรรมการที่แต่งตั้งซ่อมได้ตรวจอ่านเค้า
โครงการศึกษาอิสระ
6.2.5 ในการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบแต่ละคน ให้มี
นักศึกษาสอบไม่เกิน 3 คนต่อวัน
6.2.6 การประเมินผลสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นกรรมการสอบที่ร่วมใน
วันสอบ การประเมิ นผลโดยอาจารย์ที่ ปรึ กษาและอาจารย์ที่ ปรึ กษาร่ ว มให้นับ เป็ น 1 เสี ยง และให้ถื อมติ
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการสอบทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบ
รายงานผลสอบต่อคณบดีภายใน 7 วันนับจากวันสอบ
6.2.7 ให้นักศึ กษาแก้ไขและเสนอขออนุ มตั ิ เค้าโครงการศึ กษาอิ สระ ต่อคณบดี
ภายใน 30 วันนับจากวันสอบ
6.3 การสอบวิทยานิพนธ์
6.3.1 ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ย การศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548 หมวด 8 การทาวิทยานิ พนธ์ และการศึ กษาอิสระ ข้อ 48 และให้เป็ นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 71/2548 และฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ” หรื อฉบับปรับปรุ ง(ถ้ามี)
6.3.2 ในการสอบวิทยานิ พ นธ์ คณะกรรมการสอบแต่ล ะคนให้มี นักศึ ก ษาสอบ
ไม่เกิน 3 คน ต่อวัน
6.4 การสอบการศึกษาอิสระ
6.4.1 ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548 หมวด 8 การทาวิทยานิ พนธ์ และการศึ กษาอิสระ ข้อ 48 และให้เป็ นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 71/2548 และฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ” หรื อฉบับปรับปรุ ง(ถ้ามี)
6.4.2 ในการสอบการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบแต่ละคนให้มีนักศึ กษาสอบ
ไม่เกิน 3 คน ต่อวัน
ข้อ 7. การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ
7.1 คุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ

7.2 การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ แยกแสดงรายละเอียดใน
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 8. ให้คณบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มี ปัญหาต้องตี ความเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและการวินิจฉัยของคณบดีถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) สมศักดิ์ พิทกั ษานุรัตน์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทกั ษานุรัตน์)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น(ฉบับที่ 20/2554) ตามข้ อ 7 แห่ งประกาศ
เกณฑ์ การให้ คะแนน มีดงั นี้
1.คุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ
70 คะแนน
2. การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า 30 คะแนน
1. การประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
1
ความสาคัญของปัญหาในการวิจยั
8
1.1 ความชัดเจนของปั ญหาการวิจยั และเหตุผลที่ตอ้ งการทาวิจยั เพือ่
ตอบปั ญหาของการวิจยั นั้นๆ
1.2 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
1.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา
2
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจยั
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการวิจยั
2.3 ความเป็ นไปได้ในการทาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
10
3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจยั สู่การกาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสม
4
วิธีการดาเนินการวิจยั
15
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั การควบคุมตัวแปร และการ
วางแผนทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั เทคนิควิจยั การเลือกประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง
4.4 การกาหนดตัววัดหลัก
4.5 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั
4.6 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดาเนินการวิจยั วัตถุประสงค์
4.7 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
5
ผลงานวิจยั
10

ลาดับที่

6

7

8

หัวข้ อประเมิน
5.1 การสรุ ปผลถูกต้องและเชื่อถือได้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยั กับวัตถุประสงค์
การอภิปรายผลการวิจยั
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู ้จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาที่
เกี่ยวข้องกับผลการวิจยั
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจากัดในการวิจยั
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจยั ที่ควรทาต่อไป
ความรู้ ใหม่ และประโยชน์ จากผลการวิจยั
7.1 ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั
7.2 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจยั
คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ
8.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
8.2 จรรยาบรรณ
8.3 ความถูกต้องของการอ้างอิง
8.4 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน
8.5 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล
รวมคะแนนทั้งสิ้น

2. การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่ า
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
1
การนาเสนอผลงาน
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
1.2 ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้นาเสนอ
1.3 การนาเสนอเนื้อหาเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
1.4 การเสนอแนวคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมัน่ ของผูน้ าเสนอ
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นาเสนอกับที่เขียนในวิทยานิพนธ์
หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
1.7 ความสามารถในการสรุ ปผล
2
การตอบคาถาม
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

10

5

10

70

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
10

10
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ลาดับที่

หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
2.2 ความสามารถในการตอบคาถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจยั
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจยั ที่ทาและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ ของ
ผลการวิจยั ต่อองค์ความรู่ ในสาขาวิชานั้นๆ
รวมคะแนนทั้งสิ้น
20

3. การเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
1
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั (ให้ นาเอกสารมาอ้ างอิงในวันสอบ)
1.1 มีใบตอบรับการตีพิมพ์ (10 คะแนน)
1.2 มีบทความพร้อมที่จะเผยแพร่ (Manuscript)หรื อมีใบตอบรับการ
นาเสนอระดับนานาชาติ(8 คะแนน)
1.3 มีการสมัครเพื่อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ(5 คะแนน)
1.4 มีการสมัครเพื่อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
(3 คะแนน)
หมายเหตุ : กรณี มีหลายรายการให้ใช้คะแนนสูงสุด
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนรวม 3 ส่ วน
ส่วนที่ 1 เต็ม 70 คะแนน
ส่วนที่ 2 เต็ม 20 คะแนน
ส่วนที่ 3 เต็ม 10 คะแนน
รวม เต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์ การพิจารณาผล
85 คะแนนขึ้นไป
75-84 คะแนน
65-74 คะแนน
ต่ากว่า 65 คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
10

คะแนนที่ได้................................คะแนน
คะแนนที่ได้................................คะแนน
คะแนนที่ได้................................คะแนน
คะแนนที่ได้................................คะแนน

=
=
=
=

Excellent
Good
Pass
Fail

10

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์
ฉบับที่ 39/2546
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
-------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู ้และการ
สอบวัดคุณสมบัติ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544 หมวดที่ 4 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
หมวดที่ 8 การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
60/2544) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารและ
จัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม
2546 คณะเภสัชศาสตร์ จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษา
อิสระ การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 39/2546) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ”
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะเภสัชศาสตร์
“ภาควิชา”
หมายถึง ภาควิชา หรื อหน่วยงานระดับภาควิชาที่รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณบดีเพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
“อาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็ นอาจารย์
ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
“ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก” หมายถึง บุคคลภายนอกภาควิชาหรื อสาขาวิชา หรื อบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะแต่งตั้งหรื อเชิญเป็ นครั้งคราวหรื อเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระหรื อ
เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
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ข้อ 4 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 4.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ (advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาที่
คณะแต่งตั้งเพื่อให้ทาหน้าที่พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระให้คาแนะนาและควบคุมดูแลการทา
วิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิสระของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษาอิสระต้องมี
คุณสมบัติดงั นี้
ข้อ 4.1.1 หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต ต้องเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั หรื อ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา
วิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
ข้อ 4.1.2 หลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตต้องเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิช านั้น หรื อ สาขาวิช าที่ สัม พัน ธ์ กัน หรื อ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และเป็ นผูม้ ีผลงานวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ข้อ 4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมในการควบคุ มวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ co-advisor)
หมายถึ ง อาจารย์ประจ าหรื อ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภ ายนอก ที่ ค ณะแต่ ง ตั้ง เพื่ อ ให้ท าหน้า ที่ ร่ ว มกับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ในการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ รวมทั้งช่วยเหลือให้
คาแนะนาและควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรื อ การศึกษาอิสระของนักศึกษา
ข้อ 4.3 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ร่ วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 4.3.1 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษา ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ อาจารย์ประจาหนึ่ งคน
ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตและหรื อปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่เกิน
5 คน หรื อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็ นทั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่ วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิ พนธ์ 1 คน เทียบได้
กับจานวนนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระ 3 คน
ข้อ 4.3.2 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ในภาคการศึ กษาหนึ่ ง ๆ อาจารย์ประจา
หนึ่งคน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมในการควบคุมการทาวิทยานิ พนธ์และหรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษาได้
ไม่เกิน 10 คน
ข้อ 4.4 คณะอาจแต่งตั้งให้อาจารย์ประจาที่เคยเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
ในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระและได้เกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากราชการ ให้เป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษา หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ปี
ข้อ 4.5 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 4.5.1 การศึกษาอิสระระดับปริ ญญามหาบัณฑิตให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน และอาจ
มีอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมได้อีกอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 4.5.2 วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตและดุ ษฎี บณ
ั ฑิต ให้มี อาจารย์ที่
ปรึ กษา 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมอีกอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ

สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้มีการสอบเค้าโครงให้ดาเนิ นการขอสอบที่คณะโดยการกาหนด
คณะกรรมการสอบเค้าโครง พร้อมทั้งวัน เวลา สถานที่ สอบ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากประธานอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ อาจจะเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาจากภาคนอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาอื่นร่ วมเป็ นกรรมการสอบเค้าโครงได้และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก หรื อเป็ นกรรมการร่ วมสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ดว้ ย
ข้อ 6 การเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 6.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระแล้ว ต้องเสนอเค้าโครง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมต่อคณบดี
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ภายในระยะเวลาที่ แต่ละสาขาวิชากาหนดแต่ตอ้ งไม่ช้ากว่า 1 ปี การศึ กษาในกรณี ที่เป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท หรื อต้องไม่ชา้ กว่า 2 ปี การศึกษาในกรณี ที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ข้อ 6.2 นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน
จึงจะดาเนินการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
ข้อ 6.3 เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ที่เสนอขออนุมตั ิตอ้ งจัดพิมพ์ตามแบบฟอร์ ม
ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด จานวน 6 ชุด
ข้อ 7 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ข้อ 7.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
โดยมีอาจารย์ประจาซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมโดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง
เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
สาหรับการสอบวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกต้องเป็ นบุคคล
นอกมหาวิทยาลัย ส่ วนการสอบวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอาจเป็ นบุคคลนอก
ภาควิชาหรื อสาขาวิชาก็ได้
ข้อ 7.2 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4
คน โดยมีอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ที่
ปรึ กษาการศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ในแต่ละหลักสูตรให้อาจารย์
ที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ เสนอชื่ ออาจารย์ป ระจาซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาร่ วมและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม เป็ นจานวน 2 เท่า เพื่อร่ วมเป็ นกรรมการสอบ ตามแบบ
บภ.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ต รของสาขาวิชาเป็ นผูพ้ ิจ ารณาคัด เลื อ กตาม
ความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอนต่อไป
ข้อ 8 การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 8.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระมีดงั นี้
ข้อ 8.1.1 ผ่านการอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
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ข้อ 8.1.2 ดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ มาอย่างต่อเนื่ องหลังจาก
ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ข้อ 8.2 การขอสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 8.2.1 การสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ต้องดาเนิ นการภายในเวลา 45
วัน หลังจากที่นกั ศึ กษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระของหลักสู ตรนั้น ๆ และ ได้ส่งร่ างวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระที่
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 8.2.2 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ ที่ยงั ไม่เข้าปก
จานวนเท่ากับกรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ คาร้องขอสอบเพื่อให้คณะฯอนุมตั ิการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระและ ประธานหลักสูตรก่อนวันกาหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน
ข้อ 8.2.3 นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบที่กลุ่มงานบริ หารทรัพย์สินคณะฯ
ข้อ 8.2.4 ประธานหลักสู ตร เสนอให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบพร้ อมกับ
กาหนดวันสอบ และส่ งวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการ ศึ กษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบ ก่อนวันกาหนดสอบ
อย่าง น้อย 15 วัน
ข้อ 8.3 การด าเนิ น การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544 ข้อ 47.2 และข้อ 47.3
ข้อ 8.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2544 ข้อ 48 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่
13/2544) เรื่ อง แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ
ข้อ 8.5 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 8.5.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานหลักสู ตร
ไปยังคณะและสานักทะเบียนและประมวล ผล ทราบ ภายใน 15 วัน
ข้อ 8.5.2 คณะให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึกษา
อิสระที่ภาควิชาหรื อสาขาวิชาเสนอ และแจ้งผลการประเมินให้สานักทะเบียนและประเมินผลการดาเนินการ
ข้อ 8.6 นักศึ กษาที่สอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตวั ได้อีก 1
ครั้ง ภายใน 60 วัน การสอบแก้ตวั จะต้องดาเนิ นการขอสอบและชาระค่าธรรมเนี ยมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระใหม่
ข้อ 9 การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination) หมายถึงการสอบเพื่อประเมินความรู ้
ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งกาหนดให้นกั ศึกษาในหลักสู ตร
ปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดงั นี้
ข้อ 9.1 การสอบประมวลความรู ้เป็ นการสอบข้อเขียน หรื อการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
ข้อ 9.2 ให้กรรมการสอบประเมิ นความรู ้ เ ป็ นผูด้ าเนิ น การจัด สอบประมวลความรู ้ ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งในกรณี จาเป็ นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้

คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ป ระกอบด้ว ยกรรมการไม่ น้อ ยกว่า 4 คน โดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ข้อ 9.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู ้ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
ข้อ 9.4 การประเมิ นผลการสอบประมวลความรู ้ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิ ต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 60/2544) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติขอ้ 1.4 และ 1.5
ข้อ 10 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู ้ความสามารถของ
นักศึกษา เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนินการวิจยั โดยอิสระ และเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เสนอขออนุมตั ิเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ ซึ่ งกาหนดให้้นกั ศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดงั นี้
ข้อ 10.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบข้อเขียน หรื อการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ข้อ 10.2 ให้กรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็ นผูด้ าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง ในกรณี จาเป็ นอาจจัดการสอบภาคฤดูร้อนได้
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอรายชื่อให้
คณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ข้อ 10.3 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบคือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลัก สู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองเป็ นต้นไป โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้อ 10.4 การประเมิ นผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 60/2544) เรื่ อง การสอบ ประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ 2.4,2.5
และ 2.6
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2546
(ลงชื่อ) บังอร ศรี พานิชกุลชัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรี พานิชกุลชัย)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 15 /2557)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้ าโครงและสอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี (แก้ ไขเพิม่ เติม)

--------------------------ตามประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 20/2556) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 กาหนดแนวปฏิ บตั ิ ในการ
แต่ งตั้งกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ สอบเค้า โครงและสอบวิทยานิ พนธ์แ ละดุ ษ ฎี นิ พนธ์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา คณะเทคโนโลยี นั้น เพื่อให้การจัดการเกี่ ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และดุษฎี นิพนธ์ของนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี เป็ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อ ย มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี คราวประชุมครั้งที่ 9/2557
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 จึงออกประกาศแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติม ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ ....15...... /2557) เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิในการ
แต่ งตั้งกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ สอบเค้า โครงและสอบวิทยานิ พนธ์แ ละดุ ษ ฎี นิ พนธ์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี (แก้ไขเพิ่มเติม)”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5 ตามประกาศประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 20/2556) ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2556 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิ พนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5. คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3
คน แต่ไม่เกิ น 4 คน หากเป็ นการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และไม่เกิน 5 คน หากเป็ นการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ดังต่อไปนี้
5.1 คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
5.2 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึ กษาในหลักสู ตร หรื ออาจารย์บณ
ั ฑิตศึ กษาในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้องนอก
ภาควิชา หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎี นิพนธ์ อาจประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ ก ษาร่ วมก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 5.2 ต้องไม่เป็ น
คณะกรรมการที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และให้ค ณะกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบ”
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ลงชื่อ) พรเทพ ถนนแก้ว
(รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว)
คณบดีคณะเทคโนโลยี

ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 20 /2556)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้ าโครงและสอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
--------------------------เพื่อให้การจัดการเกี่ ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และดุษฎี นิพนธ์ของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะ
เทคโนโลยี เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
คราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงออกประกาศแนวปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ ...20..... /2556) เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิในการ
แต่ งตั้งกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ สอบเค้า โครงและสอบวิทยานิ พนธ์แ ละดุ ษ ฎี นิ พนธ์ข องนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
การสอบวัดคุณสมบัติ หมายถึง การสอบสาหรับนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนิ นการวิจยั
โดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่คณะ
แต่งตั้งเป็ นผูด้ าเนินการสอบ
การสอบเค้าโครง
หมายถึง การสอบเพื่ อ ประเมิ น ว่า เค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี บัณฑิ ต มี คุณภาพ
และเหมาะสมสาหรับใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาตาม
หลักสูตร โดยให้มีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
หรื อดุษฎีนิพนธ์ที่คณะแต่งตั้งเป็ นผูด้ าเนินการสอบ และให้
ผู ้ส อบผ่ า นการสอบมี สิ ทธิ์ เสนอขออนุ ม ั ติ เ ค้ า โครง
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ได้
การสอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง การสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต ประกอบด้วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน และการทดสอบความรู ้
ของนักศึ กษา โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ที่
คณะแต่งตั้งเป็ นผูด้ าเนิ นการสอบ และให้ผูท้ ี่สอบผ่านการ
สอบมีสิทธิ์ เสนอรู ปเล่มวิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่าน
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การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
เรี ย บร้ อ ยแล้ว เพื่ อ ประกอบการขอสาเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรต่อไป
ข้อ 4. คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิ น 5 คน
ดังต่อไปนี้
4.1 คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
4.2 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ย
กว่า 2 คน
4.3 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนอกภาควิชา จานวน 1 คน
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎี นิพนธ์ อาจประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องไม่
เป็ นคณะกรรมการที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และให้ ค ณะกรรมการคนใดคนหนึ่ งที่ ไ ม่ ใ ช่
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
ข้อ 5. คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3
คน แต่ไม่เกิ น 4 คน หากเป็ นการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และไม่เกิน 5 คน หากเป็ นการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ดังต่อไปนี้
5.1 คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
5.2 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ย
กว่า 1 คน
5.3 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนอกภาควิชา จานวน 1 คน
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎี นิพนธ์ อาจประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 5.2 และ 5.3 ต้องไม่
เป็ นคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อดุ ษฎี นิพนธ์ และให้คณะกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบ
ข้อ 6. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์และดุ ษฎี นิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
6.1 คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
6.2 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
6.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน

คณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎี นิพนธ์ อาจประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 6.2 และ 6.3 ต้องไม่
เป็ นคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และให้ค ณะกรรมการคนใดคนหนึ่ งที่ ไ ม่ ใ ช่
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์เป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
ข้อ 7. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เสนอรายชื่อกรรมการใน
ข้อ 4 (4.1 และ 4.2) ข้อ 5 (5.1 และ 5.2) และข้อ 6 (6.1 และ 6.2) ตามแบบฟอร์ มที่คณะกาหนด ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึ กษาประจาคณะเทคโนโลยี โดยผ่านความเห็ นชอบจากภาควิชา ตามปฏิ ทินการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกาหนด
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจาคณะเทคโนโลยี พิจารณาคัดเลือกกรรมการตามที่ คณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรนาเสนอ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการในข้อ 4 (4.3) ข้อ 5 (5.3) และข้อ 6 (6.3)
ตามความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณบดีแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการสอบต่อไป
ข้อ 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎี นิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 19/2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556
ข้อ 9. หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ข้อ 10. ให้คณบดีรักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ให้คณบดีมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ลงชื่อ) พรเทพ ถนนแก้ว
(รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว)
คณบดีคณะเทคโนโลยี
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 15/2549)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการทาการศึกษาอิสระ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
-------------------เพื่อให้การทาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 หมวดที่ 8 การทาวิทยานิ พ นธ์ และการศึ กษาอิ สระ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 จึงเห็นควรให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาตามหลักสู ตรมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระเรี ยบร้อยแล้ว
2. นักศึ กษาจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าของการศึ กษาอิสระในทุกภาคการศึ กษาที่ มีการ
ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
2.1 ได้เสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมความเป็ นมา ความสาคัญ ของ
ปั ญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาและแนวทางการศึกษาแล้ว 2 หน่วยกิต
2.2 ได้เรี ยบเรี ยงเนื้อหาในส่วนทฤษฎี หลักการ ผลงานที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สังเคราะห์และ/หรื อวิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการศึกษาแล้ว 2 หน่วยกิต
2.3 เรี ยบเรี ยงรายงานการศึ กษาอิสระเรี ยบร้อย พร้อมส่ งร่ างรายงานการศึ กษาฉบับสมบูรณ์
แล้ว 2 หน่วยกิต
หากนักศึ กษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และคณะกรรมการที่ ปรึ กษาการศึ กษาอิสระให้
ความเห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
3. นักศึ กษาที่ลงทะเบี ยนรายวิชาการศึ กษาอิสระแล้วต้องเสนอเค้าโครงการศึ กษาอิสระที่ ได้รับความ
เห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ภายในภาคการศึกษานั้น มิฉะนั้นจะ
ถือว่าไม่มีความก้าวหน้า และได้รับการประเมินให้ได้ S = 0 หน่วยกิต
4. นักศึกษาต้องทาการสอบการศึกษาอิสระภายใน 45 วันหลังจากที่ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้า
และได้สัญลักษณ์ S ครบ 6 หน่ วยกิ ต ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการได้
สัญลักษณ์ S ในครั้งการประเมินครั้งสุดท้ายเป็ นโมฆะ
5. นักศึ กษาต้องส่ งรายงานการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่เข้าปกจานวน 1 ชุดพร้อมใบรับรองการ
แก้ไข และแบบฟอร์มการตรวจรู ปแบบ ต่อคณะเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบ หากต้องมีการ
ตรวจสอบเกิน 2 ครั้ง นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจ 100 บาทต่อครั้ง
6. นักศึ กษาต้อ งน ารายงานการศึ กษาอิ สระฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ค ณบดี ค ณะเทคโนโลยีล งนามแล้วไป
ดาเนิ นการเข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย จานวน 1 เล่ม และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่เข้าเล่ม
จานวน 1 ชุ ด พร้ อมทั้งสาเนาบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษและแผ่นซี ดีบันทึ กข้อมูลการศึ กษาอิ สระ
จานวน 4 ชุด ส่ งให้คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้ ระยะเวลาดาเนิ นการนับตั้งแต่วนั สอบผ่านการศึกษาอิสระ การแก้ไข

จนกระทั่งจัดทารู ปเล่มสมบู รณ์ ส่งให้คณะฯ ต้องแล้วเสร็ จภายใน 45 วัน หากเกิ นกาหนดถื อว่าการสอบผ่าน
การศึกษาอิสระเป็ นโมฆะ
7. การดาเนินการที่นอกเหนือจากประกาศนี้ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
8. ให้คณบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตี ความ หรื อปั ญหาการปฏิ บัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและถือเป็ นที่สิ้นสุด
ให้ใช้ประกาศนี้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) เกษม นันทชัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย)
คณบดีคณะเทคโนโลยี
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
(เอกสารแนบท้ ายประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 15/2549)
แนวทางและเกณฑ์ การประเมินผลการสอบ
วิชา 661 897 การศึกษาอิสระ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------1. การประเมินผลการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้ วยการประเมิน 2 ส่ วน คือ
(1) การประเมินคุณภาพของรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงานรายงาน
การศึกษาอิสระ
(2) การประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม โดย
วิธีการสอบปากเปล่า
2. การประเมิน แบ่ งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน
(1) คะแนนเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงาน
60 คะแนน
(2) คะแนนเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถของนักศึกษา
โดยการสอบปากเปล่า
40 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
3. แนวทางการพิจารณาให้ คะแนนเกีย่ วกับเนือ้ หาของรายงาน มีดงั นี้
(1) ผูอ้ ่านสามารถสมมติตนเองเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการตัดสิ นใจได้ในการศึกษาอิสระนี้ 5 คะแนน
(2) ผูอ้ ่านสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ปั ญหาของการศึกษาอิสระนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งเพื่อเพิม่ ผลผลิต
อย่างไร 5 คะแนน
(3) ผูอ้ ่านสามารถวิเคราะห์ได้วา่ เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้จากการศึกษาอิสระนี้ 15 คะแนน
(4) ผูผ้ า่ นทราบข้อมูลจากการศึกษาอิสระนี้เพียงพอหรื อไม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งเพื่อเพิ่มผลผลิต
15 คะแนน
(5) ภาษา/สานวนที่ใช้ในรายงานการศึกษาอิสระสามารถติดตามและทาความเข้าใจได้ง่าย 10 คะแนน
(6) รู ปแบบของรายงานการศึกษาอิสระมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามมาตรฐานของบัณฑิต
วิทยาลัย 10 คะแนน
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาในข้อ 3,4, 5 และ 6 อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระแต่ละเรื่ อง

4. แนวทางการพิจารณาให้ คะแนนเกีย่ วกับการนาเสนอและการตอบคาถาม มีดงั นี้
(1) รู ปแบบของการนาเสนอ
(5 คะแนน)
(2) เทคนิค/เครื่ องมือที่ช่วยการนาเสนอ
(5 คะแนน)
(3) ความกระชับรัดกุมและความคล่องตัวในการนาเสนอ
(5 คะแนน)
(4) ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาในการนาเสนอ
(10 คะแนน)
(5) ความสามารถในการตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็น (15 คะแนน)
ทั้งนี้ให้นกั ศึกษาผูเ้ ข้าสอบเสนอรายงานการศึกษาอิสระ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ทั้งในการกล่า
แนะนาตัวเองและนาเสนอรายงานการศึกษาอิสระ เนื้อหาการนาเสนอควรประกอบด้วย ประเด็นปัญหาที่
ทาการศึกษา ทฤษฎีและหลักการที่ใช้เป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหา ผูม้ ีบทบาทตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาของการศึกษา
อิสระ สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
หลังจากการนาเสนอรายงานการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ จะใช้เวลาไม่
เกิน 1 ชัว่ โมง ซักถามนักศึกษาผูเ้ ข้าสอบ
5. เกณฑ์ การให้ ระดับการประเมิน
- Excellent
(ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม)
คะแนน
85-100
- Good
(ผลการประเมินขั้นดี)
คะแนน
75-84
- Pass
(ผลการประเมินขั้นผ่าน)
คะแนน
65-74
- Fail
(ผลการประเมินขั้นตก)
คะแนน
< 65
ทั้งนี้คะแนนที่ได้ในแต่ละส่วนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในส่วนนั้น ๆ

คู่มือนักศึกษา 2558

409
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

410
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
สรุปขั้นตอนการทารายงานการศึกษาอิสระ (วิชา 661 897 การศึกษาอิสระ)
นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
นักศึกษาลงทะเบียนการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
นักศึกษาจัดทาเค้าโครงการศึกษาอิสระ และเสนอขออนุมตั ิต่อคณะเทคโนโลยี
คณะฯตรวจสอบและอนุมตั ิเค้าโครงการศึกษาอิสระ
นักศึกษาดาเนินการทาการศึกษาอิสระ
นักศึกษาได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าเป็ น S เท่ากับ 6 (เมื่อจัดทาร่ างการศึกษาอิสระเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว)
น.ศ.ยืน่ ขอสอบและเสนอร่ างรายงานการศึกษาอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ 20วันก่อนสอบ
คณะฯตรวจสอบและอนุมตั ิการสอบ
คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ พร้อมกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะฯส่งรายงานการศึกษาอิสระให้กรรมการสอบอ่านล่วงหน้าก่อนการสอบอย่างน้อย 15 วัน
ประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระแจ้งผลการสอบต่อคณะฯภายใน 3 วันหลังจากวันสอบ
ไม่ผา่ น

ผ่านโดยมีเงื่อนไข

นศ. สอบใหม่ภายใน 60 วันหลังการสอบครั้งแรก
พ้นสภาพ

ผ่าน

นศ. แก้ไขปรับปรุ งตามเงื่อนไข

ไม่ผา่ น

นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระที่ยงั ไม่เข้าปกเย็บเล่ม 1ฉบับ ที่คณะฯเพื่อตรวจรู ปแบบและให้ความเห็นชอบ
รู ปแบบไม่ถูกต้อง

นักศึกษาแก้ไข

รู ปแบบถูกต้อง

นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่เขาปกเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้วและรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ยงั ไม่เข้าเล่ม 1 ชุด
พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะเทคโนโลยี (ภายใน 45 วันนับจากวันสอบ)

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2551)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์ สาธารณสุข
…………………………………………
เพื่อให้การประเมินผลรายวิชาวิทยานิ พนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์ หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วแพทย์ส าธารณสุ ข คณะสั ต วแพทยศาสตร์ เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบัง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุ ข ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551
จึ ง ประกาศแนวปฏิ บัติ ใ นการประเมิ น ผลรายวิชาวิท ยานิ พ นธ์ และเกณฑ์การประเมิ น ผลสอบวิท ยานิ พ นธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุ ข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2551
(ลงชื่อ) สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
(รองศาสตราจารย์สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย)
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2551)
-------------------หลักการรายละเอียดประเมินผลรายวิชา 716 899 วิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิ พนธ์
หลักสูตรวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
การประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และเสนอต่อเวทีประชุมแสดงความก้าวหน้าอย่างน้อย ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
2. เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จะต้องประเมินปริ มาณงานของ
นักศึ กษาเพื่อระบุจานวนหน่ วยกิ ตวิทยานิ พนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษา โดยหลักสู ตรฯ ได้
กาหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ท้ งั สิ้น 12 หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรแบบ ก2
เกณฑ์การกาหนดจานวนหน่วยกิ ตวิทยานิ พนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็ นไปตาม
ปริ มาณงานที่ได้ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิต ขึ้นไป ดังนี้
1) ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ถือเป็ น 25% ของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท้ งั หมด (3S)
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ถือเป็ น 50% ของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท้ งั หมด (6S)
3) การเขียนวิทยานิพนธ์เสร็ จ
ถือเป็ น 25% ของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท้ งั หมด (3S)

การกาหนดค่า S ให้พิจารณาเป็ นสัดส่วนกับจานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษา
ได้ผ่านการประเมินผลรายวิชาวิทยานิ พนธ์และได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่ วยกิ ตของหลักสู ตรแต่ละ
แผนการศึ ก ษา จะต้อ งด าเนิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วัน ซึ่ งเป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
......................................................................

เกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์ สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์
60 คะแนน
การนาเสนอและสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
25 คะแนน
การเผยแพร่ ผลงาน
15 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม
1.
คุณภาพของวิทยานิพนธ์ 60 คะแนน
1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
-ความสมบูรณ์ของรู ปแบบ ความครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สาคัญ
5
ทั้งหมด สื่ อความหมายและภาษาถูกต้อง
1.2 ความสาคัญของปั ญหาในการวิจยั และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความชัดเจน
- การใช้เหตุผล
- ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
นามาซึ่งข้อมูลใหม่ หรื อตอบคาถามวิจยั ได้
-ความครอบคลุม
-การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
-การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั และประโยชน์ที่ได้รับ
- ความชัดเจน
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการวิจยั
- ประโยชน์ในการนาไปใช้
1.4 วิธีดาเนินการวิจยั
- ความชัดเจนและความถูกต้อง
- ครอบคลุมรายละเอียดที่จาเป็ น
1.5 ผลการวิจยั การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลการวิจยั
- ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
- ความชัดเจน และถูกต้องของผลการวิจยั
- รู ปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูล
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห์

12

5

5

20

คะแนนทีไ่ ด้
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ลาดับที่

2.

3.

หัวข้ อประเมิน
- การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ความสามารถในการบูรณาการความรู ้ ต่าง ๆ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจยั มาใช้ในการตอบปัญหา
ทางการวิจยั
-ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู ้ใหม่จาก หลักฐานการวิจยั
1.6 การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
- ความสามารถในการสรุ ปผลการวิจยั ให้สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวิจยั ที่ควรศึกษาต่อไป
1.7 การอ้างอิง
- ความถูกต้องของเนื้อหาการอ้างอิง
- ความถูกต้องของรู ปแบบการอ้างอิง
1.8 ความถูกต้องการใช้ภาษาในการเขียนและจัดโครงสร้างใน
การนาเสนอวิทยานิพนธ์
การนาเสนอและป้ องกันวิทยานิพนธ์ 25 คะแนน
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่ อ
2.3 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อมัน่
2.5 ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบาย
เหตุผล
2.6 ตอบตรงคาถาม
2.7 ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและสามารถให้
เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
2.8 ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั
ต่อองค์ความรู ้ในสาขา

คะแนนเต็ม

การเผยแพร่
3.1 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
- ระดับชาติ
3.2 นาเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ
- ทางวาจา
- ทางลายลักษณ์อกั ษร
หมายเหตุ คะแนนรวมในการเผยแพร่ สูงสุ ดไม่เกิน 15 คะแนน

15

5

15

5
25

15
10

คะแนนทีไ่ ด้

ลาดับที่

หัวข้ อประเมิน
ในกรณี ที่มีการเผยแพร่ มากกว่า 1 รายการ หรื อในแต่ละรายการ
(เนื้อหาแตกต่างกัน) มากกว่า 1 ครั้ง จะได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

100

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
-Excellent
≥85
คะแนน
-Good
75-84 คะแนน
-Pass
60-74 คะแนน
-Fail
 60 คะแนน
(โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน และให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ส่งคะแนนแบบปกปิ ดพร้อมผลการสอบผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ มาที่ประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็ จ)
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ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 30 /2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
----------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต และหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต คณะวิท ยาการจัด การ เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิ ทธิ ภาพ บังเกิ ดผลดี ต่อนักศึ กษา และสอดคล้องกับระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 72/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจาคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุ มครั้ งที่ 4/2554 เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม 2554 และที่ ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่11/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 30 /2554) เรื่ อง “หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิ บตั ิในการทาวิทยานิ พนธ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
3.1 นัก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ยนรายวิชาวิท ยานิ พ นธ์ ได้เมื่ อมี การแต่ง ตั้ง อาจารย์ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เรี ยบร้อยแล้ว
3.2 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย น ให้ เ ป็ นไปตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์
ข้อ 4 การขอสอบและการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4.1 นักศึ กษาจะต้องสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ปี การศึ กษาหลังจาก
ได้ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่ งเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4.2 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เป็ นผูเ้ สนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดังนี้
4.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
4.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
4.2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
4.2.4 อาจารย์ประจา ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน

โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
4.3 การเสนอขออนุ ม ัติ เ ค้า โครงวิท ยานิ พ นธ์ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งผ่า นการสอบเค้า โครง
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะดาเนินการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้
ข้อ 5 การประเมิ น ผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์ แผนการเรี ยน แบบ 2.1 จานวน 36
หน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
เกณฑ์ การประเมิน
หน่ วยกิต
1. ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถได้หวั ข้อวิจยั
3
2. พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้า
3
มี) และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3. พัฒนาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ที่สมบูรณ์ สามารถสอบผ่านเค้าโครงโดยการนาเสนอเค้า
3
โครงวิทยานิพนธ์
4. แก้ไขเค้าโครงและได้รับอนุมติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็ จสิ้นพร้อมทั้งสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
3
7. นักศึกษาสามารถนาเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
3
นักวิชาการอื่น ๆ ได้ในลักษณะการรายงานความก้าวหน้า
8. สามารถนาเสนอผลงานบางส่ วนในที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรื อระดับชาติ ที่
3
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
9. นักศึกษาส่งร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
3
10. แก้ไ ขร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและจัด ท ารายงาน
6
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาเสนอต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
11. สอบวิทยานิพนธ์
12. ผลงานวิจยั วิทยานิ พนธ์บางส่ วนได้รับการตีพิมพ์/หรื อยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารที่
เป็ น ที่ยอมรับ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
13. แก้ไขวิทยานิ พนธ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และจัดทาฉบับ
สมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
รวมจานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
ข้อ 6 การประเมินผล
6.1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของ
นัก ศึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นและรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

คู่มือนักศึกษา 2558

417
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

418
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
6.2 การประเมิ น ผลในระหว่า งการด าเนิ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ใ ช้สั ญ ลัก ษณ์ S
(Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์เป็ นที่น่า
พอใจ
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์ที่ได้รับ
การประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจานวนหน่วย
กิต
ที่ลงทะเบียน หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น ๆ
ให้มีค่าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)
6.3 ในกรณี ที่นักศึ กษาได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พน้ สภาพการ
เป็ นนักศึกษา
ข้อ 7 การสอบวิทยานิพนธ์
7.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดังนี้
7.1.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
7.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
7.1.3 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
ต้อ งไม่ เ ป็ นอาจารย์ป ระจ าในมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และมี คุ ณ วุฒิ ร ะดับ
ปริ ญญาเอก และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ไม่นอ้ ย
กว่า 1 คน
7.1.4 อาจารย์ประจา ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน โดยเสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
7.2 ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
7.3 มีผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์ได้สัญลักษณ์ S ครบตามที่
หลักสูตรกาหนด
7.4 ต้อ งด าเนิ น การสอบภายใน 45 วัน หลัง จากที่ นัก ศึ ก ษาผ่ า นการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิ พนธ์ของ
หลักสูตรนั้น ๆ
7.5 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวนเท่ากับกรรมการสอบ พร้อมทั้งยื่นคาร้อง
ขอสอบเพื่อให้คณะอนุ มตั ิ การสอบโดยผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละประธานกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รก่ อ นวัน สอบอย่า งน้อ ย 3
สัปดาห์

7.6 นักศึกษาที่สอบวิทยานิ พนธ์ไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตวั ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน
การสอบแก้ ต ัว จะต้อ งด าเนิ น การขอสอบและช าระค่ า ธรรมเนี ย มการสอบ
วิทยานิพนธ์ใหม่
ข้อ 8 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 72/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และการศึ กษา
อิสระ
ข้อ 9 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) มันทนา สามารถ
(รองศาสตราจารย์มนั ทนา สามารถ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 33 /2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
----------------------------------------เพื่ อให้การด าเนิ นการเกี่ ยวกับการท าวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิ สระของนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย มี ประสิ ทธิ ภาพ บังเกิ ดผลดี ต่อนักศึ กษา และสอดคล้องกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับ
ที่ 72/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิสระ ประกอบกับมติที่
ประชุ ม คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาประจ าคณะวิทยาการจัด การ ในคราวประชุ มครั้ งที่ 3/2554 เมื่ อวันที่ 23
สิ งหาคม 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า“ประกาศคณะวิทยาการจัดการ(ฉบับที่ 33/2554) เรื่ อง“หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิใน
การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 28/2551) และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4.1 นักศึ กษาจะลงทะเบี ยนรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระได้เมื่ อมี การแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระเรี ยบร้อยแล้ว
4.2 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ
ข้อ 5 การสอบและการเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
5.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2) หรื อ แผน ก แบบ ก 2 ต้อง
ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
5.2 นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องผ่านการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ
5.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระแล้ว ต้องเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายใน 2 ภาคการศึกษา
5.4 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เป็ นผูเ้ สนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ดังนี้
5.4.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
5.4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)

5.4.3 อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นควรเป็ นบุคคลเดียวกันที่จะเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา)
โดยคุ ณสมบัติของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตอ้ งมีคุณสมบัติปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่าหรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
5.5 คณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึ กษาอิสระเป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ดังนี้
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
5.5.3 อาจารย์ประจาที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
ข้อ 6 การประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
6.1 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
หน่ วยกิต
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกาหนดปั ญหาการศึกษา
1
2. เรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1
3. การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1,2,3)
2
4. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผา่ นและได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1,2,3)
1
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
2
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1
8. การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาเสนอกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3
9. สอบวิทยานิพนธ์
10. แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจัดทาฉบับ
สมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
รวมจานวนหน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

1.

2.
3.
4.

6.2 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
เสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา และการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนางานผลงานได้ 50% แรกของงานที่ตอ้ งการจะทาทั้งหมด
- พัฒนาผลงานที่เหลืออีก 50% ได้ครบถ้วน
การเขียนการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่ จะนาเสนอกรรมการสอบการศึ กษา
อิสระ
สอบการศึกษาอิสระ
แก้ไขการศึกษาอิสระ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และจัดทา
ฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่ วยกิต
4

2
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1.

2.
3.
4.

รวมจานวนหน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6.3 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
หน่ วยกิต
เสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา และการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2
- พัฒนางานผลงานได้ 50% แรกของงานที่ตอ้ งการจะทาทั้งหมด
- พัฒนาผลงานที่เหลืออีก 50% ได้ครบถ้วน
การเขียนการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่ จะนาเสนอกรรมการสอบการศึ กษา
1
อิสระ
สอบการศึกษาอิสระ
แก้ไขการศึกษาอิสระ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และจัดทา
ฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
รวมจานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

หากนักศึกษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
เห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
ข้อ 7 การประเมินผล
7.1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระประเมินผลความก้าวหน้าใน
การท าวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ กษาอิ สระของนักศึ กษาทุ กภาคการศึ กษาที่ มี การ
ลงทะเบี ย นและรายงานผลการประเมิ นต่อ คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาการ
จัดการและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
7.2 การประเมินผลในระหว่างการดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ให้ใช้
สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระเป็ นที่น่าพอใจ
ให้ อ าจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ท ยานิ พนธ์ ห รื อการศึ กษาอิ ส ระประเมิ น
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ S ของนักศึ กษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึ กษานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ น
จานวนหน่วยกิต
ที่ลงทะเบี ยน หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีค่าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)
7.3 ในกรณี ที่นักศึ กษาได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พน้ สภาพการ
เป็ นนักศึกษา
ข้อ 8 การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
8.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดังนี้
8.1.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก

8.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
8.1.3 อาจารย์ประจาที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
8.1.4 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
โดยเสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
8.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยกรรมการสอบอย่างน้อย 2 คน ดังนี้
8.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
8.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
8.2.3 อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่า หรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
โดยเสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
8.3 ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
8.4 มีผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระโดยได้
สัญลักษณ์ S ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
8.5 ต้องดาเนินการสอบภายใน 45 วัน หลังจากที่นกั ศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้า และ
ได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ของหลักสูตรนั้น ๆ
8.6 นักศึ กษาต้องเสนอวิทยานิ พนธ์ห รื อการศึ กษาอิ สระฉบับสมบู รณ์ จ านวนเท่ ากับ
กรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ คาร้องขอสอบเพื่อให้คณะอนุมตั ิการสอบโดยผ่านความ
เห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระและประธาน
หลักสูตรก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์
8.7 นักศึ กษาที่ สอบวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระไม่ ผ่าน สามารถสอบแก้ต ัวได้อี ก 1 ครั้ ง
ภายใน 60 วัน การสอบแก้ตวั จะต้องดาเนิ นการขอสอบและชาระค่าธรรมเนี ยมการ
สอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระใหม่
ข้อ 9 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้
เป็ นไปตามประกาศบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย (ฉบับ ที่ 72/2548) เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 10 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) มันทนา สามารถ
(รองศาสตราจารย์มนั ทนา สามารถ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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424
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 31 /2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตกิ ารสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ
----------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาการ
จัดการ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
สอดคล้อง กับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 36.5 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29
สิ งหาคม 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2554จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก คณะ
วิทยาการจัดการ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 31/2554) เรื่ อง “หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู ้ความสามารถ
ของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนิ นการวิจยั
โดยอิสระ และเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เสนอขออนุ มตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ในระดับปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิตได้ ซึ่ งกาหนดให้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบทั้ง 2 แบบ คือ การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
โดยต้องสอบผ่านข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
3.2 คณะวิทยาการจัดการ เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึ กษาละ 1 ครั้ง ใน
กรณี ที่จาเป็ นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้
3.3 คณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้มี
กรรมการ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอกเฉพาะร่ วมด้วยไม่เกิ น 2 คน ที่ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรเสนอรายชื่ อให้คณบดี เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตอ้ งมี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.4 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติได้
3.4.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 (Non-course work) สามารถขอสอบ
ได้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาแรกเป็ นต้นไป
3.4.2 นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2 (Course work) ต้องลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาบังคับครบตามหลักสูตรและสอบผ่าน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.5 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็ นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรื อ U
หมายถึง สอบไม่ผา่ น

3.6 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องสอบผ่านข้อเขียนและการสอบปากเปล่า จึง
จะถือว่าสอบผ่านวัดคุณสมบัติ
ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
และบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
3.7 นักศึ กษาที่ สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรี ยกว่า นักศึ กษาปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต มีสิทธิ์
เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้
3.8 นักศึกษาตามข้อ 3.4 ที่สอบวัดความรู ้ครั้งแรกไม่ผา่ น สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง ในภาค
การศึ กษาถัด ไป นักศึ กษาที่ สอบวัด คุ ณสมบัติ ค รั้ งที่ ส องไม่ ผ่านจะพ้น สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 60.8
ข้อ 4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็ นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุณสมบัติ และประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย (ฉบับที่ 35/2549) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ข้อ 5 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) มันทนา สามารถ
(รองศาสตราจารย์มนั ทนา สามารถ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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426
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 32 /2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตกิ ารสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ
----------------------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการสอบประมวลความรู ้ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิดผลดี ต่อการจัดการศึกษา ในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา
และสอดคล้องกับระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 ข้อ 36.2 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา ประจาคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันที่ 29 สิ งหาคม 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จึ งได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ การสอบประมวลความรู ้ นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 32/2554) เรื่ อง “หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิการสอบประมวลความรู ้ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมิ น
ความรู ้ ความสามารถของนักศึ กษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งกาหนดให้นักศึ กษาใน
หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 การสอบประมวลความรู ้เป็ นการสอบทั้ง 2 แบบ คือ การสอบข้อเขียน และการสอบปาก
เปล่า โดยต้องสอบผ่านข้อเขียน จึงจะมีมีสิทธิ์สอบปากเปล่า
3.2 คณะวิทยาการจัดการ เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดสอบประมวลความรู ้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ใน
กรณี ที่จาเป็ นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้
3.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้ว ยกรรมการไม่ น้อ ยกว่า 4 คน ที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
3.4 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ขอสอบประมวลความรู ้ได้ เป็ นนักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต
แผน ข ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.5 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ ให้เป็ นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรื อ U
หมายถึง สอบไม่ผา่ น
3.6 เกณฑ์การประเมินการสอบประเมินความรู ้ ต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปาก
เปล่า จึงจะถือว่าสอบผ่านประมวลความรู ้
ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
3.7 นักศึกษาตามข้อ 3.4 ที่สอบประมวลความรู ้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง
ในภาคการศึ กษาถัดไป นักศึ กษาที่ สอบประมวลความรู ้ ครั้ งที่ สองไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึ กษาตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 60.8

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติ อื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัด
คุณสมบัติ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้ และการสอบ
วัดคุณสมบัติ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 35/2549) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
(แก้ไขครั้งที่ 1)
ข้อ 5 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) มันทนา สามารถ
(รองศาสตราจารย์มนั ทนา สามารถ)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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428
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 1 /2554)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาดุษฎีนิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
------------------------------เพื่อให้การทาดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต แผนการเรี ยน แบบ 2.1 ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ สาขาวิ ช าวิ จัย ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อ ย และบั ง เกิ ด ผลดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มี
มติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาเสร็ จสิ้นแล้วและต้อง
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยนแบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถได้หวั ข้อวิจยั
3 หน่วยกิต
3.2 พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
3 หน่วยกิต
โดยผ่านที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.3 พัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จนสามารถที่จะสอบได้
3 หน่วยกิต
3.4 สอบผ่านเค้าโครง (บทที่ 1,2,3)
3 หน่วยกิต
3.5 ดาเนินการวิจยั ตามแผน โดย
3.5.1 สร้างเครื่ องมือ และกาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล
6 หน่วยกิต
3.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 หน่วยกิต
3.5.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล/อภิปรายผลการวิจยั
6 หน่วยกิต
3.6 เขียนรายงานการวิจยั พร้อมเสนอร่ างดุษฎีนิพนธ์
6 หน่วยกิต
ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
แนวปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ปรากฏในประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 และประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี )
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2 /2554)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
------------------------------เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา คณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ต่อเมื่อ ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่มีค่าคะแนนมาแล้วตามเงื่อนไข
ที่หลักสูตรกาหนด โดยไม่ติดสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน เพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของ อาจารย์ที่
ปรึ กษา แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยน แผน ก แบบก 2 จานวน 12หน่วยกิต มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถได้หวั ข้อวิจยั
3 หน่วยกิต
3.2 พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
3 หน่วยกิต
โดยผ่านที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.3 พัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จนสามารถที่จะสอบได้ (บทที่ 1,2,3)
3 หน่วยกิต
3.4 ดาเนินการวิจยั ตามแผน โดย
2 หน่วยกิต
3.4.1 สร้างเครื่ องมือ และกาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล/อภิปรายผลการวิจยั
3.5 เขียนรายงานการวิจยั พร้อมเสนอร่ างวิทยานิพนธ์
1 หน่วยกิต
ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
หากนักศึกษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้ความเห็นชอบ
แล้ว จะได้ประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา
5. การดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 72/2548 เรื่ องเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี )
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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430
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2557)
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษา หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
------------------------------เพื่อให้การทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนการเรี ยน แผน ก แบบ ก 2
ของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา และเพื่อให้
สอดคล้องกับระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษา ระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
มีมติให้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ต่อเมื่อ ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่มีค่าคะแนนมาแล้วตามเงื่อนไข
ที่หลักสูตรกาหนด โดยไม่ติดสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน เพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของ อาจารย์ที่
ปรึ กษา แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยน แผน ก แบบก 2 จานวน 12 หน่วยกิต มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถได้หวั ข้อวิจยั
3 หน่วยกิต
3.2 พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
3 หน่วยกิต
โดยผ่านที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.3 พัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จนสามารถที่จะสอบได้ (บทที่ 1,2,3)
3 หน่วยกิต
3.4 ดาเนินการวิจยั ตามแผน โดย
2 หน่วยกิต
3.4.1 สร้างเครื่ องมือ และกาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล/อภิปรายผลการวิจยั
3.5 เขียนรายงานการวิจยั พร้อมเสนอร่ างวิทยานิพนธ์
1 หน่วยกิต
ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
แนวปฏิ บัติ ใ ดๆที่ ไ ม่ ป รากฏในประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 88/2555 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศิลป์
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี )
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5 /2557)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษา หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
------------------------------เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แผนการเรี ยน แบบ 2.1 ของสาขาวิชา
ดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษา ระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็ นชอบของ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 มีมติให้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ต่อเมื่อ ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่มีค่าคะแนนมาแล้วตามเงื่อนไข
ที่หลักสูตรกาหนด โดยไม่ติดสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ๆ และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน เพื่อทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของ อาจารย์ที่
ปรึ กษา แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
3. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ แผนการเรี ยน แบบ2.1 จานวน 36 หน่วยกิต มีเกณฑ์ดงั นี้
3.1 ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถได้หวั ข้อวิจยั
3 หน่วยกิต
3.2 พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
3 หน่วยกิต
โดยผ่านที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.3 พัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จนสามารถที่จะสอบได้
3 หน่วยกิต
3.4 สอบผ่านเค้าโครง(บทที่ 1,2,3)
3 หน่วยกิต
3.5 ดาเนินการวิจยั ตามแผนโดย
3.5.1 สร้างเครื่ องมือ และกาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล
6 หน่วยกิต
3.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 หน่วยกิต
3.5.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล/อภิปรายผลการวิจยั
6 หน่วยกิต
3.6 เขียนรายงานการวิจยั พร้อมเสนอร่ างวิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
แนวปฏิ บัติ ใ ดๆที่ ไ ม่ ป รากฏในประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 88/2555 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้ใช้ประกาศนี้ กบั นักศึ กษาหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาดุริยางศิ ลป์ ของคณะศิ ลปกรรมศาสตร์
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี )
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2553)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ หลักสู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีอ าคาร เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2541 โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วัน ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553 คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จึ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บัติ ใ นการท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1

แนวทางการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
1.1 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ให้ใช้แนวทางการประเมิน ดังนี้
1.1.1 เรี ยบเรี ยงความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั
และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั คาถามในการวิจยั และสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
1.1.2 เรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครื่ องมือ
วิจยั /กาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลและเรี ยบเรี ยงวิธีดาเนินการวิจยั
1.1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงผลการศึกษา
และอภิปรายผลการวิจยั
1.1.4 เรี ยบเรี ยงบทสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะพร้อม
เสนอร่ างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบครบ
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
รวม

12

หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

1.2 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ให้ใช้แนวทางการประเมินความก้าวหน้า ดังนี้
1.2.1 เรี ยบเรี ยงความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2 หน่วยกิต
และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ทบทวนวรรณกรรม
1.2.2 เรี ยบเรี ยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
1 หน่วยกิต
/กาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล
และเรี ยบเรี ยงวิธีดาเนินการวิจยั
1.2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล เรี ยบเรี ยงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจยั 1 หน่วยกิต
1.2.4 เรี ยบเรี ยงบทสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะพร้อมเสนอร่ าง
2 หน่วยกิต
รายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบครบ
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
รวม

6

หน่ วยกิต

หากนักศึ กษาทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษา
อิสระ ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้รับการประเมินให้ได้ S ตามจานวนหน่วยกิตที่ระบุ
ข้อ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็ นไป
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 72/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และ
การศึกษาอิสระ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) ทรงยศ วีระทวีมาศ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ)
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
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434
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3/2553
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
----------------------หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1. การเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปี การศึกษา
2. การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องรายงานผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษาเริ่ มตั้งแต่การได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับจากวันสุดท้ายของการเรี ยนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เป็ นผูป้ ระเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3. การประเมินผลการสอบทาวิทยานิ พนธ์
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ให้แบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยให้ผลการประเมินคิด
เป็ นร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม
ส่วนที่ 2 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้นาคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกัน
และพิจารณาตัดสิ น โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
Excellent
Good
Pass
Fail

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม ระดับคะแนนร้อยละ 85-100
ผลการประเมินขั้นดี ระดับคะแนนร้อยละ 75-84
ผลการประเมินขั้นผ่าน ระดับคะแนนร้อยละ 60-74
ผลการประเมินขั้นผ่าน ระดับคะแนนต่ากว่าร้อยละ 60

เกณฑ์ การประเมินผลการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสู ตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ส่ วนที่ 1 การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ลาดับที่
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้
1
ศักยภาพในการทางานวิจยั
1.1 ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทางาน
1.2 ความรู ้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วาง
แผนการทดลอง และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
30
1.3 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และพัฒนางานวิจยั
1.4 ความสามารถในการสรุ ปผลการศึกษา และ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยการเขียน และการ
นาเสนอด้วยวาจา
รวมคะแนนทั้งสิ้น
30
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลการlv[วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ลาดับที่
1

หัวข้ อประเมิน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
1.2 ความชัดเจนของปั ญหาในการทาวิจยั
1.3 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจยั
1.4 ความเหมาะสมของการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
1.5 ความชัดเจนของ ครอบคลุม และเหมาะสมของ
วิธีการดาเนินงานวิจยั
1.6 ความชัดเจนเหมาะสมและครบถ้วนในการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ผลการวิจยั
1.7 องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากผลการวิจยั
1.8 ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลการวิจยั
1.9 ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการสรุ ปและเสนอแนะ
ผลการวิจยั

คะแนนเต็ม

35

คะแนนทีไ่ ด้
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ลาดับที่
2

หัวข้ อประเมิน
การนาเสนอและป้ องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการ
นาเสนอ
2.2 ความชัดเจน ลาดับขั้นตอนและความต่อเนื่องของ
การนาเสนอ
2.3 ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณา
การเพื่ออธิบายเหตุผล
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อมัน่
2.5 ความสามารถในการตอบคาถามได้ สอดคล้อง
กับข้อมูลที่นาเสนอและสามารถให้เหตุผลและอ้างอิง
หลักฐานสนับสนุน
2.6 ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผล
จากการวิจยั ต่อองค์ความรู ้ในสาขา
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

35

70

หมายเหตุ ให้นาคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกัน และพิจารณาผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
Excellent
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม ระดับคะแนนร้อยละ 85-100
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดี ระดับคะแนนร้อยละ 75-84
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน ระดับคะแนนร้อยละ 60-74
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน ระดับคะแนนต่ากว่าร้อยละ 60

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 13/2557)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับทาวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 และระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ
ครั้ งที่ 5/2557 เมื่ อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2557 และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อ วัน ที่
30 กรกฎาคม 2557 จึงออกประหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) มนสิ ชา เพชรานนท์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนสิ ชา เพชรานนท์)
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 /2557
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
------------------------------------1.การสอบวัดคุณสมบัติ
1.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นการสอบทั้ง 2 แบบ คือการสอบข้อเขียนและการสอบด้วยปากเปล่า ซึ่ง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ยนื่ คาร้องขอสอบ (บว.30) ที่งานบริ การการศึกษาคณะฯ
1.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็ นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ จากนั้น ให้นกั ศึกษายื่นคา
ร้องขอสอบ หรื อ บว.30 ที่งานบริ การการศึกษาคณะฯ
1.2.1 สาหรับนักศึ กษา แบบ 1.1 ชั้นปี ที่ 1 จัดสอบในช่วงก่อนกาหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน
อย่างน้อย 3 สัปดาห์
1.2.2 สาหรับนักศึกษา แบบ 2.1 ชั้นปี ที่ 1 จัดสอบหลังการสอบภาคการศึกษาปลายแล้ว
เสร็ จทันที
1.3 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ประกอบไปด้วย
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1 คน
1.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
1.3.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
2 คน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับกรรมการในข้อ
1.3.3 และ/หรื อ 1.3.4 ในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 1.3.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ระหว่างช่วง
ที่ มีการจัดสอบ ให้กรรมการผูน้ ้ ันปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการสอบเค้าโครงจนกว่าจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ เป็ นกรรมการสอบประมวลความรู ้ ต้องมี คุณวุฒิตามที่ บัณฑิ ตวิทยาลัย
กาหนด
1.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ 5.4
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู ้ และความพร้อมที่จะดาเนินงานวิจยั ที่เป็ นดุษฎีนิพนธ์ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2. การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ การขอสอบและขออนุมตั ิเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
2.1.1 ผ่านการยื่นคาร้ องขอเสนอชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุ ษฎี นิ พนธ์ (บว.21) ซึ่ งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและประธานหลักสูตร ที่งานบริ การการศึกษาคณะแล้ว
2.1.2 ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และ ผ่านการส่ งเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์ฉบับขอสอบ จานวน
เท่ากับกรรมการสอบ ที่งานบริ การการศึกษาคณะแล้ว โดยวันกาหนดส่ งเค้าโครงฉบับ
ขอสอบ ให้อ ยู่ภ ายในระยะเวลาก่ อ นก าหนดการลงทะเบี ย นของภาคการศึ ก ษาที่
นักศึกษาจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
2.2 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.3 หลักสูตรฯ ดาเนินการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนการอนุมตั ิเค้าโครง
ให้แล้วเสร็ จภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษานั้น
2.4 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน จึงจะดาเนินการเสนออนุมตั ิเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้
2.5 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบไปด้วย
2.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรมการ)
1 คน
2.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
2.5.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
2.5.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2 คน
(ควรเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบดุษฎีนิพนธ์)
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 2.5.1 และ 2.5.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับกรรมการในข้อ 2.5.3
และ/หรื อ 2.5.4 ในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 2.5.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ระหว่างช่วงที่มีการ
จัดสอบ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงจนกว่าจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ อาจารย์ประจาสาขาวิชาหรื อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ เ ป็ นกรรมการสอบประมวลความรู ้ ต้องมี คุณวุฒิตามที่ บัณฑิ ต วิทยาลัย
กาหนด
2.6 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมกันในวันสอบ การประเมินผลโดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบไปยังคณะฯ
ภายใน 7 วันหลังการสอบ
2.7 หลังการสอบ นักศึกษาที่ สอบผ่าน ทั้งแบบมีและไม่มีเงื่ อนไข ยื่นแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึ กษาอิสระ (บว.23) พร้อมเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ ที่ มีหัวข้อครบถ้วนตามที่ ระบุดา้ นหลังแบบ บว.23
จานวน 6 ชุด และซี ดีบนั ทึกข้อมูลเค้าโครงเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ จานวน 1 แผ่น ที่ งานบริ การการศึกษาคณะ
ภายใน 30 วัน หลังวันสอบ หากพ้นกาหนดระยะเวลาในการยืน่ ให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็ นโมฆะ และให้
นักศึกษาดาเนินการทาเรื่ องขอสอบใหม่ภายในภาคการศึกษานั้น
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3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.1 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ช่วงกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าในการทา
ดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ประกอบด้วย
3.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรมการ)
1 คน
3.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
3.2.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
3.2.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 3.2.1 และ 3.1.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 3.2.3
และ/หรื อ 3.2.4 ในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 3.2.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ให้กรรมการผูน้ ้ นั
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จนกว่าจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบการประเมินความก้าวหน้า ต้องมีคุณวุฒิตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
3.3 การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะต้องมีการเสนอความก้าวหน้าทางวาจา พร้อมเอกสาร เป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนด
3.4 เกณฑ์การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎี นิพนธ์จะต้องประเมิ นปริ มาณงานของนักศึ กษา
เพื่อระบุ จานวนหน่ วยกิ ตดุ ษฎี นิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่ อสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษา โดยหลักสู ตรฯ ได้กาหนด
แผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ท้ งั สิ้น 48 หน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรแบบ 1.1 และ 2.1 โดย
มีเกณฑ์ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
แผนการเรี ยน
แผนการเรี ยน
รายละเอียด
แบบ 1.1
แบบ 2.1
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
1. ทบทวนวรรณกรรม กาหนดปั ญหาที่ สนใจศึ กษาและสามารถเขี ยน
เอกสาร นาเสนอกรอบแนวคิ ดหรื อ Concept paper ได้และสอบวัด
6
6
คุณสมบัติผา่ น
2. จัดทาร่ างของเค้าโครงดุษฎี นิพนธ์ (บทที่ 1,2,3) โดยให้อาจารย์ที่
6
6
ปรึ กษา ตรวจแก้ไขและสามารถสอบผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
3. ดาเนินการตามแผนการวิจยั โดย
3.1.1 สร้างเครื่ องมือและกาหนดแนวทางในการเก็บข้อมูล
6
4
3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
6
4
3.1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล/อภิปรายผลการวิจยั
8
6
3.1.4 เขียนรายงานผลการศึกษา สรุ ป อภิปรายผล
10
6

รายละเอียด
4. ส่งร่ างดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาแก้ไข ผลงานดุษฎี
นิพนธ์บางส่วนได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร และเตรี ยมตัวสอบ
รวมหน่วยกิต

แผนการเรี ยน
แบบ 1.1
(หน่วยกิต)

แผนการเรี ยน
แบบ 2.1
(หน่วยกิต)

6

4

48

36

4. การสอบดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาต้องทาการสอบดุษฎีนิพนธ์ ภายใน 45 วัน หลังจากที่นกั ศึกษาผ่านการประเมินความก้าวหน้า
โดยได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่ วยรายวิชาดุษฎี นิพนธ์ที่ได้กาหนดไว้ (นับตั้งแต่วนั ที่ คณะกรรมการ
ประจาคณะให้ความเห็นชอบเกรดที่ได้สญ
ั ลักษณ์ S นั้น)
กรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในครั้งการประเมิน
สุ ด ท้ายเป็ นโมฆะ โดยให้อาจารย์ที่ป รึ กษาดุ ษ ฎี นิ พนธ์ เสนอยกเลิ กผลการประเมิ น ผ่า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการยกเลิก S ครั้งล่าสุด
4.1 ให้นกั ศึกษาที่พร้อมจะสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้เขียนดุษฎีนิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ โดยมี
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย และส่ งดุษฎี นิพนธ์ที่เข้า
รู ปเล่มให้เรี ยบร้อยเท่ากับจานวนกรรมการสอบ พร้อมยื่นใบคาร้องขอสอบตามแบบฟอร์ ม บว.25 โดยผ่าน (1)
อาจารย์ที่ปรึ กษา และ (2) ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร ที่งานบริ การการศึกษาคณะฯ ก่อนวันกาหนดสอบ
อย่างน้อย 20 วันทาการ
4.2 คณะฯ ตรวจสอบผลการเรี ยน นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการสอบที่การเงินคณะฯ
4.3 ประธานหลัก สู ต รเสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบตามแบบฟอร์ ม บว.26 โดยให้ เ สนอชื่ อ
คณะกรรมการสอบชุดเดียวกับกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงได้) และส่ ง
เล่มดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบก่อนวันกาหนดการสอบ อย่างน้อย 15 วัน
4.4 การสอบดุษฎีนิพนธ์ตอ้ งเป็ นแบบเปิ ด โดยการเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังการนาเสนอและตอบคาถาม
ของผูเ้ ข้าสอบได้ โดยต้องประกาศให้ผสู ้ นใจทราบก่อนการสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ
ต้องมีการแก้ไขประกาศข้อมูลให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
คณะกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิพ นธ์ มี อ านาจในการอนุ ญ าตหรื อ ไม่ อ นุ ญาตให้ผูเ้ ข้าฟั ง ถามหรื อแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งจากัดเวลาการถาม และควบคุมให้ดาเนิ นการสอบเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและให้ประเมินผลการสอบตามหัวข้อที่กาหนด
4.5 คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ประกอบด้วย
4.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรมการ) 1 คน
4.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
4.5.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
4.5.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2 คน

คู่มือนักศึกษา 2558

441
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ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
(ควรเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการวัดคุณสมบัติ)
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 4.5.1 และ 4.5.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 4.5.3
และ/หรื อ 4.5.4 ในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 4.5.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ระหว่างอยูใ่ นช่วง
การจัดการสอบ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบดุษฎีนิพนธ์จนกว่าจะแล้วเสร็ จ
อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบ ให้เลื่ อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ ยนแปลง
กรรมการได้ โดยให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งซ่ อมกรรมการ ทั้งนี้ อาจกาหนดวัน
สอบครั้ งใหม่ได้ เพื่อให้มีเวลาพอสมควรแก่ การที่ กรรมการที่ แต่งตั้งซ่ อมขึ้นใหม่ จะสามารถอ่านและศึ กษา
รายงานการศึกษาอิสระได้
4.6 ผูป้ ระเมิ นผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่ อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
4.7 การประเมินผลการสอบ
เป็ นไปตามประกาศบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ฉบับ ที่ 71/2548 เรื่ อ ง แนวทางการประเมิ น ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
Excellent หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
4.8 ให้ประธานกรรมการสอบแจ้งผลสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งผลการสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่
คณบดีและผูเ้ ข้าสอบภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบ
4.8.1 ในกรณี สอบผ่านแต่ตอ้ งมีการแก้ไข ให้มีบนั ทึกประเด็นหรื อรายการที่ตอ้ งแก้ไข พร้อม
ทั้งมีการอธิ บายชี้แจงให้ผเู ้ ข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จและ
คณะกรรมการสอบให้ความเห็ นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถ
ด าเนิ น การได้ทัน ตามก าหนดดัง กล่ า วให้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นการสอบในครั้ งนั้ น ให้
คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี
4.8.2 กรณี สอบไม่ผ่าน คณะกรรรมการต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดย
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานต่อคณบดีภายในวันทาการถัดจากวันสอบ และให้
คณะฯ แจ้งผลสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน
4.8.3 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสยั ให้ถือว่าสอบไม่ผา่ นในการสอบครั้งนั้น

4.9 ผูส้ อบดุษฎีนิพนธ์ครั้งแรกไม่ผา่ นตามข้อ 4.8.2 มีสิทธิยนื่ ขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวันสอบ
ครั้งแรก และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรก
ในกรณี ที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่ งข้อ 4.8.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวัน
ครบกาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี นักศึ กษาจะต้องแสดงหลักฐานการเสี ยค่าธรรมเนี ยมหรื อการรักษา
สถานสภาพนักศึกษา หากไม่ดาเนินการตามกาหนดจะพื้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรื อมิตอ้ งปฏิ บตั ิตามระเบี ยบ
หรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
4.10 ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนชื่อเรื่ องดุษฎีนิพนธ์ ให้ทาเพียงครั้งเดียว ตามมติของคณะกรรมการสอบ
และหากมีการทดลองในมนุษย์หรื อสัตว์ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อไปยังคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวปฏิบตั ิของกรรมการจริ ยธรรมฯ
6. มาตรฐานวิทยานิพนธ์
มาตรฐานวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 88/2555 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10
6.1 รู ปแบบและการจัดพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 ปกนอกของวิทยานิพนธ์ตอ้ งเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีน
6.3 ปกใช้สีดา
6.4 การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุม้ สันและติดใบรองปกสี ขาว
6.5 สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
7.การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
การส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามประกาศบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ฉบับ ที่ 88/25558 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 9
8. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็ จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่ อง การตีพิมพ์บทความของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษา
อิสระเพื่อการขอสาเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรื อเป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ปรับปรุ ง
ใหม่ และเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสู ตรฯ จึงกาหนดการตีพิมพ์บทความของวิทยานิ พนธ์เพื่อสาเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เพิ่มเติม ดังนี้
1. จะต้องมีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรื อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก (Peer Review) เป็ นผูต้ รวจสอบ อ่านบทความและประเมินคุณภาพของบทความ
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับของสาขาวิชา อย่างน้อย 2 บทความ หรื อ
2. มีบทความหนึ่ งบทความที่ ได้รับการตี พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก (Peer Review) เป็ นผูต้ รวจสอบ อ่านบทความและประเมินคุณภาพของบทความก่อนการตีพิมพ์ และอีก

คู่มือนักศึกษา 2558

443
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ

คู่มือนักศึกษา 2558

444
ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
บทความหนึ่งต้องนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการนานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดยบทความจะต้องเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ หรื อ
3. มีบทความหนึ่ งบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตี พิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก (Peer Review) เป็ นผูต้ รวจสอบ อ่านบทความและประเมินคุณภาพของบทความก่อนการตีพิมพ์ และมี
บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 2 บทความ
9.การสาเร็ จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9
และเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 14/2557)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกับ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การศึ ก ษาอิ ส ระ ของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
สถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพและ
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 และระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ
ครั้ งที่ 5/2557 เมื่ อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2557 และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อ วัน ที่
30 กรกฎาคม 2557 จึ งออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ในการทาวิทยานิ พนธ์ การศึ กษาอิสระ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) มนสิ ชา เพชรานนท์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนสิ ชา เพชรานนท์)
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 14/2557
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
------------------------------------1. การสอบประมวลความรู ้
1.1 การสอบประมวลความรู ้ เป็ นการสอบข้อเขียนและการสอบด้วยปากเปล่า สาหรับนักศึกษาแผน ข
ชั้นปี ที่ 2 จัดสอบในช่วงหลังสอบภาคต้นแล้วเสร็ จ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถมีสิทธิ์ ลงทะเบียนการศึกษาอิสระใน
ภาคการศึกษาปลายได้ ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
1.2 คุ ณสมบัติของนักศึ กษาที่ มีสิทธ์ขอสอบ คื อ นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสู ต รแล้ว และมี คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ า กว่า 3.00 โดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ จากนั้น ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบ หรื อ บว.30 ที่งานบริ การการศึกษาคณะฯ
1.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี้
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1 คน
1.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
1.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
1.3.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
2 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับกรรมการในข้อ
1.3.3 และ/หรื อ 1.3.4 ทั้งนี้ อาจารย์ประจาสาขาวิชาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบ
ประมวลความรู ้ ต้องมีคุณวุฒิตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
1.4 การป ระ เมิ นผลการสอบป ระ มวลความรู ้ ให้ เ ป็ นไป ตามป ระกาศ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู ้
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ สามารถประเมินได้วา่ นักศึกษา
มีความรู ้ และความพร้อมที่จะดาเนินการทาการศึกษาอิสระให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2. การลงทะเบียน การขอสอบ และขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
2.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระได้ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
2.1.1 ผ่านการยืน่ คาร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
(บว.21) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและประธานหลักสูตร ที่งาน
บริ การการศึกษาคณะแล้ว
2.1.2 ผ่านการส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระฉบับขอสอบ จานวนเท่ากับ

กรรมการสอบ ที่งานบริ การการศึกษาคณะแล้ว โดยวันกาหนดส่งเค้าโครงฉบับขอสอบ
ให้อยู่ภายในระยะเวลาก่ อนกาหนดการลงทะเบี ยนของภาคการศึ กษาที่ นักศึ กษาจะ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
2.2 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.3 หลักสู ตรฯ ดาเนิ นการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ก่อนการอนุ มตั ิเค้าโครง ให้แล้วเสร็ จภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ การสอบเค้าโครงการศึกษา
อิสระ อาจจะสอบในช่วงเดียวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก็ได้
2.4 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง ซึ่ งต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดังต่อไปนี้
2.4.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1 คน
2.4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
2.4.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
2.4.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับกรรมการในข้อ
2.4.3 และ/หรื อ 2.4.4 ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 2.4.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ระหว่าง
ช่วงที่มีการจัดสอบ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
2.5 อาจารย์ที่ ป รึ กษาการศึ ก ษาอิ ส ระ เป็ นผู ้เ สนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบเค้า โครง ซึ่ งต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดังต่อไปนี้
2.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1 คน
2.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
2.5.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
2.5.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 2.5.1 และ 2.5.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับกรรมการในข้อ
2.5.3 และ/หรื อ 2.5.4 ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 2.5.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ระหว่าง
ช่วงที่มีการจัดสอบ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
2.6 หลักสูตรฯ อาจจะประกาศแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบเค้าโครง ให้นกั ศึกษาและอาจารย์ที่สนใจ
เข้ารับฟังและซักถามข้อสงสัยได้
2.7 ในกรณี จาเป็ น อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอ
แต่งตั้งซ่อมกรรมการ
2.8 หากเกิดกรณี สาคัญที่ทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ตามกาหนดการ ให้เลื่อนการสอบออกไป
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ควรให้อยูภ่ ายในภาคการศึกษาเดิม
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2.9 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมกันในวันสอบ การประเมินผลโดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบไปยังคณะฯ
ภายใน 7 วันหลังการสอบ
2.10 หลังการสอบ นักศึ กษาที่สอบผ่าน ทั้งแบบมีและไม่มีเงื่อนไข ยื่นแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึ กษาอิสระ (บว.23) พร้อมเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ ที่ มีหัวข้อครบถ้วนตามที่ ระบุดา้ นหลังแบบ บว.23
จานวน 6 ชุด และซี ดีบนั ทึกข้อมูลเค้าโครงเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ จานวน 1 แผ่น ที่ งานบริ การการศึกษาคณะ
ภายใน 30 วัน หลังวันสอบ หากพ้นกาหนดระยะเวลาในการยืน่ ให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็ นโมฆะ และให้
นักศึกษาดาเนินการทาเรื่ องขอสอบใหม่ภายในภาคการศึกษานั้น
2.11 หากอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ ไม่ประสงค์ให้มีการสอบ ก็ให้นกั ศึกษา (แผน ข) ดาเนิ นการ
เขียนเค้าโครงเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา หากอาจารย์ที่ปรึ กษาเห็ นชอบเค้าโครงแล้ว ให้ยื่นแบบเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ (บว.23) พร้อมเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ ที่มีหวั ข้อครบถ้วนตามที่ระบุดา้ นหลังแบบ
บว.23 จานวน 6 ชุด และซี ดีบันทึ กข้อมูลเค้าโครงเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ จานวน 1 แผ่น เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษา ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ เพื่อรับการอนุมตั ิ จากนั้นจึงยื่น บว.23 ที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว
พร้อมกับเค้าโครงและซีดีท้ งั หมด ที่งานบริ การศึกษาคณะฯ
3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
3.1 นักศึ กษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ทุกภาค
การศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ช่วงกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา
3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษา ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระทุกภาคการศึ กษา
โดยกาหนดให้นกั ศึกษาได้สญ
ั ลักษณ์ S ตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
รายวิชาวิทยานิพนธ์
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
1
หน่วยกิต
2. เรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1
หน่วยกิต
3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
2
หน่วยกิต
4. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็ จสมบูรณ์
2
หน่วยกิต
5. สร้างเครื่ องมือวิจยั
1
หน่วยกิต
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
1
หน่วยกิต
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล
2
หน่วยกิต
8. นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็ จสมบูรณ์ท้ งั ฉบับ
2
หน่วยกิต
รวม 12
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จนกว่าจะได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบทั้ง 12 หน่วยกิต
รายวิชาการศึกษาอิสระ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้
และเรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
2
หน่วยกิต

2. เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3, เสร็ จสมบูรณ์
3. สร้างเครื่ องมือวิจยั /หรื อเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนการศึกษาอิสระเสร็ จ สมบูรณ์ท้ งั ฉบับ

1
หน่วยกิต
2
หน่วยกิต
1
หน่วยกิต
รวม 6
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ จนกว่าจะได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบทั้ง 6 หน่วยกิต
4. การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
นักศึกษาต้องทาการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ภายใน 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผ่านการ
ประเมินความก้าวหน้า โดยได้สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่ได้
กาหนดไว้ (นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบเกรดที่ได้สญ
ั ลักษณ์ S นั้น)
กรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในครั้งการประเมิน
สุดท้ายเป็ นโมฆะ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เสนอยกเลิกผลการประเมินผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการ
ยกเลิก S ครั้งล่าสุด
4.1 ให้นกั ศึกษาที่พร้อมจะสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ส่ งวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่
เข้ารู ปเล่มให้เรี ยบร้อยเท่ากับจานวนกรรมการสอบ พร้อมยืน่ ใบคาร้องขอสอบตามแบบฟอร์ม บว.25 โดยผ่าน (1)
อาจารย์ที่ปรึ กษา และ (2) ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร ที่คณะฯ ก่อนวันกาหนดสอบ อย่างน้อย 20 วันทาการ
4.2 คณะฯ ตรวจสอบการมีสิทธิ์สอบ นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการสอบที่การเงินคณะฯ
4.3 ประธานหลัก สู ต รเสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบตามแบบฟอร์ ม บว.26 โดยให้ เ สนอชื่ อ
คณะกรรมการสอบชุดเดี ยวกับกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ (ในกรณี ที่จาเป็ นอาจ
เปลี่ยนแปลงได้) และส่ งเล่มวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบก่อนวันกาหนดการสอบ อย่าง
น้อย 15 วัน
4.4 การสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ต้องเป็ นแบบเปิ ด โดยการเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟั งการ
นาเสนอและตอบคาถามของผูเ้ ข้าสอบได้ โดยต้องประกาศให้ผสู ้ นใจทราบก่อนการสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หากมี
การเปลี่ยนแปลงการสอบ ต้องมีการแก้ไขประกาศข้อมูลให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
4.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ มีอานาจในการอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้า
ฟังถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ รวมทั้งจากัดเวลาการถาม
เพื่อให้ดาเนินการสอบเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และให้ประเมินผลการสอบตามหัวข้อที่กาหนด
วิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบต้องไม่นอ้ ยว่า 4 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มีผลสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1 คน
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
2) กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
3) อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
4) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 คน
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(ควรเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์)
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1 และ 2 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับกรรมการในข้อ 3และ/หรื อ 4 ใน
กรณี ที่กรรมการ ข้อ 2 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการ
สอบวิทยานิพนธ์และประเมินผลวิทยานิพนธ์ ในเรื่ องนั้นๆ จนกว่าจะแล้วเสร็ จ
อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
โดยให้คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้ อาจกาหนดวันสอบครั้งใหม่ได้
เพื่อให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะสามารถอ่านและศึกษาวิทยานิพนธ์ได้
การศึกษาอิสระ
คณะกรรมการสอบต้องไม่นอ้ ยว่า 3 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มีผลสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระหลัก (ไม่ควรเป็ นประธานกรรมการ)
1 คน
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1 คน
3) กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
4) อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 คน
(ควรเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ)
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1 ต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 2 และ/หรื อ 3 และในกรณี ที่
กรรมการ ข้อ 3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ ให้กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิ บัติหน้าที่ ในการสอบ
การศึกษาอิสระและประเมินผลการศึกษาอิสระ ในเรื่ องนั้นๆ จนกว่าจะแล้วเสร็ จ
อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
โดยให้คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้ อาจกาหนดวันสอบครั้งใหม่ได้
เพื่อให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะสามารถอ่านและศึกษารายงานการศึกษาอิสระได้
4.6 ผูป้ ระเมิ นผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่ อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
4.7 การประเมินผลการสอบเป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 71/2548 เรื่ อง แนวทางการ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
Excellent หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน

Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
4.8 ให้ประธานกรรมการสอบแจ้งผลสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คณบดีและผูเ้ ข้าสอบภายใน 3 วันทา
การถัดจากวันสอบ
4.8.1 ในกรณี สอบผ่านแต่ตอ้ งมีการแก้ไข ให้มีบนั ทึกประเด็นหรื อรายการที่ตอ้ งแก้ไข พร้อม
ทั้งมีการอธิ บายชี้แจงให้ผเู ้ ข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จและ
คณะกรรมการสอบให้ความเห็ นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถ
ด าเนิ น การได้ทัน ตามก าหนดดัง กล่ า วให้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นการสอบในครั้ งนั้ น ให้
คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี
4.8.2 กรณี สอบไม่ผ่าน คณะกรรรมการต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดย
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานต่อคณบดีภายในวันทาการถัดจากวันสอบ และให้
คณะฯ แจ้งผลสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน
4.8.3 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสยั ให้ถือว่าสอบไม่ผา่ นในการสอบครั้งนั้น
4.9 ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระครั้ งแรกไม่ผ่านตามข้อ 4.8.2 มี สิทธิ ยื่นขอสอบครั้ งที่ 2
ภายใน 15 วัน หลังวันสอบครั้งแรก และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรก
ในกรณี ที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่ งข้อ 4.8.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวัน
ครบกาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี นักศึ กษาจะต้องแสดงหลักฐานการเสี ยค่าธรรมเนี ยมหรื อการรักษา
สถานสภาพนักศึกษา หากไม่ดาเนินการตามกาหนดจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรื อมิตอ้ งปฏิ บตั ิตามระเบี ยบ
หรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
4.10 ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้ทาเพียงครั้งเดียว ตามมติ
ของคณะกรรมการสอบ และหากมีการทดลองในมนุษย์และสัตว์ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อไปยังคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวปฏิบตั ิของกรรมการจริ ยธรรมฯ
5. มาตรฐานวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
มาตรฐานวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 88/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10
5.1 วิทยานิพนธ์
5.1.1 รู ปแบบและการจัดพิมพ์วิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิ พนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย
5.1.2 ปกนอกของวิทยานิพนธ์ตอ้ งเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีน
5.1.3 ปกใช้สีกรมท่า (สี น้ าเงินเข้ม)
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5.1.4 การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิว้ หุม้ สันและติดใบรอปก
สี ขาว
5.1.5 สั ญ ลัก ษณ์ แ ละข้อ ความของปกหน้า ปกใน และสัน ปกให้ เ ป็ นไปตามคู่ มื อ การท า
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 การศึกษาอิสระ
5.2.1 รู ปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิ พนธ์และการศึกษา
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
5.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีน
5.2.3 ปกใช้สีกรมท่า (สี น้ าเงินเข้ม)
5.2.4 การเข้าเล่มการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ ้มสันและติดใบ
รองปกสี ขาว
5.2.5 สั ญ ลัก ษณ์ แ ละข้อ ความของปกหน้า ปกใน และสัน ปกให้เ ป็ นไปตามคู่ มื อ การท า
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ที่
ปรึ กษา ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เป็ นผูล้ งนาม
6. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
6.1 การส่งเล่มวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/25558 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 11
6.2 การส่ งเล่มการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้นักศึกษาส่ งสิ่ งต่อไปนี้ หลังรายงานการศึ กษาอิสระ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบแล้ว ที่งานบริ การศึกษาคณะฯ ภายใน 45 วัน หลังวันสอบ
6.2.1 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ (บว.28) ที่ผา่ นการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการสอบแล้ว
6.2.2 รายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ แบบยังไม่เข้าเล่ม (หนีบคลิปดา) จานวน 1 เล่ม
6.2.3 รายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ แบบเข้าเล่ม (ปกกรมท่า) จานวน 1 เล่ม (หาก
นักศึกษาต้องการเก็บไว้เอง ให้ทาเพิม่ จานวนตามที่ตอ้ งการ และ หากทางร้านที่เข้าเล่ม
ไม่สามารถเข้าเล่มได้ทนั ตามกาหนดส่ ง ให้นกั ศึกษาขอใบสาคัญรับเงินหรื อหลักฐาน
ใดๆ ที่แสดงได้วา่ นักศึกษาได้ดาเนินการเข้าเล่มจริ ง เพื่อมายืนยันกับคณะฯ)
6.2.4 ซีดีบนั ทึกข้อมูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไฟล์นามสกุล pdf. จานวน 2 แผ่น
6.2.5 หลักฐานการตีพิมพ์หรื อการนาเสนอผลวิจยั
6.3 คณะฯ เสนอผลการสอบ สาเนาเอกสารรับรองการแก้ไข และหลักฐานการตีพิมพ์หรื อการนาเสนอ
ผลการวิจยั ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นครบถ้วนแล้ว
6.4 คณะส่ งรายงานการศึ กษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไม่เย็บเล่ม จานวน 1 เล่ม พร้อมซี ดีบันทึ กข้อมูล
การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 แผ่น ต่อสานักวิทยบริ การ
7. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระเพื่อสาเร็ จการศึกษา

การตีพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่ อง การตีพิมพ์บทความของ
วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระเพื่ อ การขอสาเร็ จ การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ เป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุ งใหม่
และเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของหลักสู ตรฯ ในกรณี ที่เป็ นการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติให้เป็ นวารสารที่อยูใ่ นการรับรองในฐาน TCI (THAILAND CITATION INDEX) ขึ้นไป
8.การสาเร็ จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9
และเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรฯ
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