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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

โดยท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไดประกาศใชมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว จึง

มีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับ

พลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

ตามจุดเนนของแตละสาขาวิชา  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2558  เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังตอไปน้ี 

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

2. ใหใชประกาศกระทรวงน้ีสาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ

ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

3. ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548” ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

4. ในประกาศกระทรวงน้ี  

“อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 

และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

   สําหรับอาจารยประจาท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช ตองมี 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ 

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตร 

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร 

และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ

พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน 2 คน 
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“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

5. ปรัชญา และวัตถุประสงค  

5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุงใหมีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน 

อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญใน

สาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมี

ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงใน

สาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมี

ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับ

ศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมี

ความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับ

ปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชน

ตอการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

6. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

             สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังน้ี  

             ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค 

หรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค  

              ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 10 สัปดาห โดย 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค 

หรือ 2 หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค  

              สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ัน 

รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

7. การคิดหนวยกิต 

7.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค  

         7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให

มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค  
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          7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค  

          7.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงาน 

หรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1  หนวยกิต ระบบทวิภาค  

          7.5 การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี 

คาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค  

7.6 วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค 

8. โครงสรางหลักสูตร 

         8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

8.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง

การศึกษาเปน 2 แผน คือ แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังน้ี  

แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจ

กําหนด ใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด  

แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก   

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการ 

คนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต  

           8.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพช้ันสูง คือ แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี  

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต  

                 แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต  

             ท้ังน้ี วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  

            แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี  

                 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

                 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และ

ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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9. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา หรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรู

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อน่ึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตร ท่ีจะเขาศึกษา 

10. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

          10.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและ

คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

10.1.3  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมี

ประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

              ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แตท้ังน้ีตองมี

คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน  

             สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

      10.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
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            10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5  ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

             สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

10.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช สวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

10.2.3  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ      

ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ        

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แตท้ังน้ีตองมี

คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป 

ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน             

  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

10.3  ปริญญาโท  

10.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

              10.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช 

สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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               กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและ

คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

                 10.3.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

              1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และ

มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

              2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี อาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก 

              สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ี

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง  

              กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

              10.3.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ผลงานทางวิชาการดังน้ี 

              1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

              2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ มีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและ

ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความ

เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.5  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ํา 



 

 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

23 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมี

ประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง ทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

               ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10.4 ปริญญาเอก  

             10.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

              10.4.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและ

คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

              10.4.3  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

              1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน ทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

              2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี  

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง 

วิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

              สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ี

เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง  

              กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจงคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษารับทราบ 
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              10.4.4  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี 

              1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

             2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง  

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจงคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษารับทราบ 

            10.4.5  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ี

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

            ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได  

           ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

               11.1  อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี  

               กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ 

ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน ตอภาคการศึกษา  

             กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คน

ตอภาคการศึกษา  

กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา แตท้ังน้ี
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ตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คน ใหขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี  

11.2  อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ของนักศึกษา

ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน

นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน แตท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน 15 

คนตอภาคการศึกษา  

11.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

12. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

             12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรือปริญญาโท หรือเทียบเทา 

             12.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

12.4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียน 

ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาค

การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังน้ี  

             13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ป

การศึกษา  

             13.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา  

            13.3 ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน 

8 ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา  

             การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน

หนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต ท่ีกําหนดขางตน  

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

             หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน  

หนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา  

14. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิต 

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  

           14.2 ปริญญาโท  

               14.2.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับ
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ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

               14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง

ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบ

ผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปด ให

ผูสนใจเขารับฟงได  

               ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอ

ตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

              14.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ัน พรอมท้ังเสนอรายงานการ

คนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง โดยเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

            14.3 ปริญญาเอก  

                14.3.1 แบบ 1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปน

ผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ ท่ี

สถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบ

เปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

              สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง  

                 14.3.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

                สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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15. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา  

15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”  

อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยช่ือสาขาวิชาตอทาย  

            15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหใชช่ือวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยช่ือสาขาวิชาตอทาย  

15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชช่ือปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ใน

กรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดช่ือไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา               

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการ

กําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดย

มีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ  

(1) การกํากับมาตรฐาน  

(2) บัณฑิต  

           (3) นักศึกษา  

           (4) คณาจารย  

           (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

          (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

17. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 

18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2558  
 

     (ลงช่ือ) พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 

             พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 

                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 

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

เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว

ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบกับ

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังน้ี  
 

หมวดท่ี  1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแต     

ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช

ระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”   หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”    หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีมีหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”    หมายความวา คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนา 

สวนงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความวา     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความวา   คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณบดี 

                                                  เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”   หมายความวา   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความวา   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความวา     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                            มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”        หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

          มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5. ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ท้ังน้ีการวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

หมวดท่ี  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ขอ 6. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังน้ี 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 สวนคณะและสาขาวิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพ่ือบริหารและจัด

การศึกษาในหลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 7. ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค

การศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15  สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจ

จัดไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันได

กับการศึกษาภาคปกติ 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังน้ี 

ระบบไตรภาค หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
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 ขอ 8.  การคิดหนวยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หนวยกิต ระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค 

ขอ 9.  การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร

โดยกําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความ

เห็นชอบของคณะ 

ขอ 10. หลักสูตรหน่ึงๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได  

ท้ังน้ี ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 3 

หลักสูตร 

ขอ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ 
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หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

บัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 

และหรือการวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 

การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

13.1 หลักสูตรปกต ิ(Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงท่ีใชภาษาไทย 

เปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 

13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีองคความรู และ

เน้ือหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะรวมแบบหลาย

ปริญญา เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ท้ังน้ีการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

ขอ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังน้ี 

14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

14.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

                      14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จ

ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือท่ีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15. การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตาม

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 4 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16. อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
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16.1 อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ

หนาท่ีเต็มเวลา 

สําหรับอาจารยประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาใหมตั้งแตระเบียบน้ีเริ่มบังคับใช ตองมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  

16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล

และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  

16.4 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งให

ทําหนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.6 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.7 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้ง

ใหรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณา  

เคาโครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 อาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกท่ีคณะแตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือให

คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งให 

ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูท่ีไดรับแตงตั้งน้ันมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน

หนาท่ีน้ันๆ 

16.10 อาจารยผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณสมบัติและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนดในหนาท่ีน้ันๆ แตเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 17. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอ 18. ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 19. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังน้ี 

19.1 หลักสูตรหน่ึงๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดี

ท่ีหลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

19.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  ท้ังน้ี อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

19.3 หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถาม)ี 

19.3.3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

19.3.4 ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ 

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 

ขอ 20. ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะน้ันๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

 

หมวดท่ี  5 

การรับเขาศึกษา 
ขอ 21. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

21.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.2   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามท่ี

หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพ้ืนความรู
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ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ บริหาร

หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22. การรับสมัคร 

ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 23. การรับเขาศึกษา 

การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ 

ดังตอไปน้ี 

  23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผู

กําหนดเง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

  23.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปน

กรณีพิเศษได ท้ังน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ 

23.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพ้ืนความรูไมต่ํา

กวาปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได 

ท้ังน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ 

23.4 ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิตแลวแต

กรณี การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาข้ันใดข้ันหน่ึงตามท่ี

หลักสูตรท่ีเขาศึกษาน้ันกําหนด ภายในเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

23.5 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใหเปนไปตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย 

  กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 24. การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25. ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละ

สาขาวิชา หรือรับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบ

เง่ือนไขของแตละสาขาวิชา จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือรับปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปน

นักศึกษาโดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวม

เรียนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 26. การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 

26.1  การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา            

9  หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา              

3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขาศึกษาในภาคเรียนท่ีหน่ึงและ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ียังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจ

ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังน้ีตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราท่ี

กําหนด 

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  

26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทํา

ไดในกรณีท่ีจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตน และจําเปนตอง

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ ท้ังน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผล

การเรียนตั้งแตระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได 

ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ

สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับคะแนน A ได 

26.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ีลา

พักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาท่ี 

เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ 

ขอ 27. เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 28. การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชา  
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นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี

รายวิชาท่ีสามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอนตองไดระดับคะแนน B 

ข้ึนไป หรือ S แลวแตกรณ ีและไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา

มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 30. การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา 

หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ี

ต่ํากวาได ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ันๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 31. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวนแต

รายวิชาท่ีไดถอนโดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอรมของ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ี

เก่ียวของ แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือ

การสอบปากเปลา หรือการสอบท้ังสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ

ประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและ

ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของ

กรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน 

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและ

ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของ

กรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก 
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และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธ์ิเสนอขอ

อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญา             

ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติดังน้ี 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสอง

แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค 

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย             

ไมเกิน 2 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือใหคณบดีท่ีหลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 

(1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก 

เปนตนไป 

(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยน

ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีไดลงทะเบียนเรียน

รายวิชาท่ีประเมินผลเปน A B+ B C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค

สุดทายกอนการสอบวัดคุณสมบัติไมต่ํา 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัย

เพ่ือทําวิทยานิพนธอันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตได ท้ังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะท่ีหลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ใหเปนสัญลักษณ S หมายถึง สอบผาน 

หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย ผาน หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติผานแลว จะเรียกวานักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต

มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไมผานสามารถขอ

สอบไดอีก 1 ครั้ง และตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ 

นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแลวไมผาน จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนระดับการศึกษา ใหเปนไป

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแลวไมผาน จะยังคง

มีสภาพเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป 

31.6 การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอ 32. การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศ ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

ขอ 33. การลงโทษนักศึกษาท่ีทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการ

พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศท่ี

ปรับปรุงใหม 

ขอ 34. การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 

ขอ 35. การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน       ความหมาย                                คาคะแนนตอหนวยกิต 

A  ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent)                 4.0 

B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)                  3.5 

B  ผลการประเมินข้ันด ี(Good)                 3.0 

C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  2.5 

C  ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair)   2.0 

D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)   1.5 

D  ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)   1.0 

F  ผลการประเมินข้ันตก (Failed)   0   

สัญลักษณ       ความหมาย                                 

I  การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีคาคะแนน 

  ในกรณีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสุดวิสัย 

  โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองระบุสาเหตุของการใหสัญลักษณ I 

    และแจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีประกาศผลการประเมิน

    และการแกสัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะน้ัน

    จะเปลี่ยนสัญลักษณ เปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความเห็นชอบของ

    คณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด และใหคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัด

    มีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

    ทราบลวงหนา 

S  ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน

    โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน

    โดยไมนับหนวยกิต  
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W   ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอน

หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาค

การศึกษาน้ัน 

ขอ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ 

ใหเปนดังน้ี 

 S (Satisfactory)  หมายความวา  สอบผาน 

 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 

 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร 

 สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ 

ขอ 37. นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวา 

มาตรฐาน ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

ขอ 38. การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต ตาม 

หลักสูตรในวิชาน้ันเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจาก

ทุกรายวิชาท่ีมีคาคะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคา

คะแนนท่ีไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 

ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง 

 

หมวดท่ี  8 

การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

ขอ 39. การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี แต

ละหลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังน้ี   

หลักเกณฑอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 40. การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 

40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41. การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย

ท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 42. การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

42.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุก

ภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ีเก่ียวของ 

42.2 อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาท่ีในการประเมินผล

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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42.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนท่ีพอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ

ประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษาน้ัน แตท้ังน้ี

ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ีไดในภาค

การศึกษาน้ันๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ

ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ท่ีตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหน่ึงของ

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี

42.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล

ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผู

น้ันไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดี

เพ่ือหาขอยุติ 

ขอ 43. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวน                   

หนวยกิตจากหัวขอเดิม ท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังน้ีให

นับจํานวนหนวยกิตดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตท่ีผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ังให

คณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 44. การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน หลังจาก

ท่ีนักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชาวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระของหลักสูตรน้ันๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S 

ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรน้ัน อาจารยท่ีปรึกษาตองเสนอให

คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันท่ีจะทําการสอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในการ

ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

44.2 การสอบวิทยานิพนธ  

44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการ

นําเสนอและตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม

หรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให

ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนด ตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน

กรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมให

มีเวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได  

44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบท่ีอยูรวมในวันสอบ การ

ประเมินผลโดยใหนับ (คณะ) อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 

1  และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  

44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟง

การนําเสนอและตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟง

ถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของการศึกษาอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให

ดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนดตาม 

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ใน

กรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมให

มีเวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได  

   44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดย

อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวน

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

การสอบตามนัยน้ีจะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง 

ขอ 45. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย แบงเปน 4 ระดับคือ 

Excellent    หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม  

Good  หมายความวา ผลการประเมินข้ันด ี 
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Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 

Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก  

ขอ 46. ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบ

ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันท่ีกําหนด ถือวาการสอบครั้งน้ัน

เปนโมฆะ  

46.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไข พรอมท้ัง 

มีการอธิบายช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังน้ีผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความ

เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการ

สอบครั้งน้ัน ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลข้ันสุดทายตอคณบดี 

46.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึก

เปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบให                      

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ขอ 47. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งน้ัน 

ขอ 48. ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ได

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  

ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ

แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

การขอสอบท้ัง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะกําหนด หากไมดําเนินการ

ตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การใหโอกาสสอบครั้งท่ี 2 น้ี ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ

ท่ีกําหนดไวท่ีอ่ืนแตอยางใด 

ขอ 49. รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ 

และระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องน้ันๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได   

แตการนําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือ

สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันน้ันๆ 

 

หมวดท่ี  9 

การสําเร็จการศึกษา 
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ขอ 50. การสําเร็จการศึกษา 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันท่ีไดรับอนุมัติน้ันเปนวันสําเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี 

50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

50.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

50.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 

50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพ  

502.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือเสนอตอท่ี

ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีท่ี

มีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 

50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

50.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 



 

 

ขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

44 
 ค

ูมือ
นัก

ศึก
ษา

 2
55

9 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ 

ขอ 50.3 แลวแตกรณีได 

ขอ 51. การขออนุมัติปริญญา 

51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน 

51.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภา

มหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

51.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 50 

51.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

51.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ท่ีจัดทําตามรูปแบบและจํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

51.2.5 การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ให

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 52. ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหน่ึงผูใด

เขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 53. การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษา      

ผูหน่ึงผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปน้ี 

53.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษาหรือ

ผูสําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 21  หรือ ขอ 50  แหงระเบียบน้ี การเพิกถอน

ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

53.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเปนองคประกอบสําคัญตอ 

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ลอกเลียนงานผูอ่ืน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปน

ขอเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมี

ผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

53.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ันไดกระทําการอันเปนท่ีเสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอ 

ศักดิ์ศรีแหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีน้ี ใหมีผล

ตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
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สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 54. การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
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54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ โดยผานการ

พิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร 

เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

ตามเวลาท่ีปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน

เรียบรอยแลว แต ภายหลัง มีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมัติ

ใหลาพักการศึกษา กอนการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2 สัปดาห 

ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ W และ

นักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผาน

กระบวนการ หลังจากท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษาตอง

ชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

54.3 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับเวลา

การลาพักการศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพัก

การศึกษา เน่ืองจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

54.4 นักศึกษาใหมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพักการศึกษา 

ยกเวน มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย 

54.5 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของโดย

ผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ประธาน

หลักสูตร และคณบดีเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 55. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

55.1 ตาย 

55.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 

55.3 สําเร็จการศึกษา 

55.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเน่ืองมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา 

55.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนน

ในหลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 

55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนน

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 
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55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน

โดยไดสัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา ท้ังน้ี หากได S เปน 0 กอนและหลังการลาพักการศึกษา    

ถือวาเปนการได สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด

คุณสมบัติครั้งท่ีสองไมผาน 

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งท่ี 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือ

สอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระครั้งท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว 

55.11 นักศึกษาสามัญท่ีคงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

55.12 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา 

โดยประมาท 

55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 56. การขอกลับเขาเปนนักศกึษา  

นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ท้ังน้ี 

ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 57. หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันท่ี              

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน               

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ท้ังน้ีหลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบน้ีภายใน 5 ป 

นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรน้ันๆ แลวแตกรณ ี
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บทเฉพาะกาล 

ขอ 58. บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีอยู

กอนระเบียบน้ีมีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบน้ี  

ท้ังน้ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบน้ี 

    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 

(ลงช่ือ)  ณรงคชัย อัครเศรณี 

(นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1365 /2550) 

เร่ือง  แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือใหการพิจารณาโทษทางวิชาการ สําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกระทําทุจริตทาง

วิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย และมีบรรทัดฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 4กันยายน  

2550 และท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งท่ี 16/2550 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2550 จึงออกประกาศกําหนด

แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังน้ี 

  ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1365./2550) เรื่อง  แนว

ปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา” 

  ขอ 2. ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ีออกประกาศ เปนตนไป   

  ขอ 3.  ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนา

หนวยงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“นักศึกษา” หมายถึง      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“วิทยานิพนธ”  หมายถึง     รายงานผลการวิจัยท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตาม

หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําหนดใหทํา

วิทยานิพนธ 

 “การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึกษาอิสระท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง รายงานในรายวิชาหรือรายงานผลการวิจัยในการทํา

วิทยานิพนธหรือรายงานผลการศึกษาอิสระของ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ 4. การทุจริตทางวิชาการ ประกอบดวย  

  4.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนขอความของผูอ่ืนโดยไมมี

การอางอิงหรือปกปดแหลงท่ีมาหรือการเสนอความคิด หรือนําผลงานทางวิชาการท่ีมีผูอ่ืนกระทําไวมาเปนของตนเอง  

  4.2  การสรางขอมูลเท็จ หมายถึง การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลท่ีไมตรงกับ

ความเปนจริง 
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   4.3  การไมทําผลงานวิชาการดวยตนเอง หมายถึง การจาง หรือใหผูอ่ืนทําผลงาน

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังน้ีไมรวมถึงการจางพิมพ การแปลบทคัดยอและการวิเคราะหขอมูลบางสวน 

  4.4  การรับจางทําผลงานวิชาการ หมายถึง การรับจางทําผลงานวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระใหผูอ่ืน ท้ังน้ีไมรวมถึงการรับจางพิมพ รับจางการแปลบทคัดยอและการรับจางวิเคราะหขอมูล

บางสวน 

 ขอ 5.  เมื่อพบวานักศึกษามีพฤติกรรมหรือถูกกลาวหาทุจริตทางวิชาการใหคณะท่ีนักศึกษา

สังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และใหดําเนินการสอบหาขอเท็จใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต

วันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 ขอ 6.  ใหคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนขอเท็จจริงตาง ๆ 

โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดช้ีแจงขอเท็จจริงหรือนําหลักฐานมาช้ีแจงแกขอกลาวหา และใหคณะกรรมการจัดทํา

รายงานการสอบขอเท็จจริงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาโทษ 

 ขอ 7.  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาโทษจากทุกองคประกอบท้ังพยาน

บุคคล เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณี ดังน้ี 

  7.1 ทุจริตทางวิชาการในรายวิชา 

  7.1.1 ใหไดคะแนน F หรือ U ในรายวิชาน้ันพรอมท้ังภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพ

เปนนักศึกษา หรือ 

  7.1.2 ใหพักการศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ 

  7.1.3 ใหไดคะแนน F หรือ U ทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน 

  ท้ังน้ี การทุจริตการสอบในรายวิชาท่ีเปนการจัดสอบใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี  1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทําความผิดอันมี

สาเหตุมาจากการสอบ 

  7.2 รายวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

  7.2.1  ใหปรับผลการประเมิน S เปน 0 (ศูนย) ท้ังหมดและใหนักศึกษาเริ่มข้ันตอน

การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระใหม หรือ 

  7.2.2  ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ 

  7.2.3  กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญา ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 58.2 

 ขอ 8.  การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวิชาการใหดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 946/2550) เรื่องแนวปฏิบัติในการอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระโดยอนุโลม  

 ขอ 9.  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ออกคําสั่งลงโทษนักศึกษา และแจงใหนักศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 

7 วัน นับจากวันท่ีออกคําสั่ง  
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 ขอ 10.  ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ และแจงผูปกครอง

หรือผูบังคับบัญชาหรือผูเก่ียวของแลวแตกรณีของนักศึกษาผูน้ัน ใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

 ขอ 11. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ีโดยใหมีอํานาจการวินิจฉัย ปญหา การ

ปฏิบัติ ตามประกาศน้ี และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนท่ีสิ้นสุด 

   

   ประกาศ ณ วันท่ี    8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  

 

              ( ลงช่ือ) สุมนต สกลไชย 

      (รองศาสตราจารยสุมนต   สกลไชย) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1073 /2550) 

เร่ือง   แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระทําผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ 

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

 

เพ่ือใหการพิจารณาลงโทษนักศึกษาท่ีฝาฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 หมวดท่ี 12 บทกําหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. 

2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา 

พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2550 เมื่อ

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 14/2550 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึง

ออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทําความผิดอันมาจากการ

สอบไวดังน้ี  

 ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและ

เกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทําความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ” 

 ขอ 2. ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ีออกประกาศ เปนตนไป   

 ขอ 3.  ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”   หมายถึง  คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

 “นักศึกษา”   หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “การลงโทษทางวิชาการ”  หมายถึง  การท่ีนักศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการเน่ืองจาก 

   ฝาฝนระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการสอบ 

  “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง ผูท่ีคณะแตงตั้งใหเปนผูควบคุมหองสอบวิชาใดวิชา 

      หน่ึงของการสอบ 

 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีคณะแตงตั้งใหรับผิดชอบดําเนินการ 

       เก่ียวกับการสอบประจําภาคของนักศึกษา 

 ขอ 4.  เมื่อพบวามีนักศึกษา มีพฤติกรรมท่ีอาจฝาผืนระเบียบการสอบ หรือสอเจตนาทุจริต หรือทุจริตให

กรรมการคุมสอบ ทํารายงานตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เสนอตอประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวันเกิด

เหตุพรอมแนบหลักฐานประกอบ (ถามี)  

  ขอ 5. ใหคณะกรรมการสอบหรือคณะทํางานที่ไดร ับการแตงตั ้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม

หลักฐาน ขอเท็จจริงตางๆ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง และจัดทํารายงานการสอบขอเท็จจริง 

ซึ่งประกอบดวย คําชี้แจงของกรรมการคุมสอบ คําชี้แจงของนักศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการสอบ หรือ



 

 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

51 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

คณะทํางาน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดเหตุ แลว

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาโทษ 

 ขอ 6. ใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาโทษจากทุกองคประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและ

หลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณี ดังน้ี  

6.1 ปรับตกในรายวิชาน้ัน ในกรณีท่ีพบวานักศึกษามีเจตนาฝาฝนระเบียบวาดวยการสอบ

ประจําภาคของนักศึกษาขอ 7 และ 10.1ของระเบียบดังกลาว  

6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษาน้ัน ในกรณีท่ีพบวานักศึกษาสอ

เจตนาทุจริต เชน นําหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเอ้ือ

ประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ันเขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจําวิชา

ไดอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน ในกรณีท่ีพบวานักศึกษามี

เจตนากระทําการทุจริตอยางชัดเจนอยางชัดเจน เชน นําหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ หรือ

บันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเอ้ือประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ัน 

และไดใชประโยชนจากสิ่งของดังกลาว เวนแตอาจารยประจําวิชาไดอนุญาตไวเปนลาย

ลักษณอักษร เปนตน 

ขอ 7. ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําสั่งลงโทษนักศึกษาใหแลวเสร็จ

ภายใน 15 วัน หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และแจงใหนักศึกษา และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีออกคําสั่ง 

ขอ 8. ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษและแจงผูปกครองหรือผูท่ี

เก่ียวของของนักศึกษาผูน้ัน ใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดทายของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชา หรือ

ระบบอ่ืนๆ ท่ีไมใชระบบภาคการศึกษา และการสอบท่ีอาจารยประจําวิชาดําเนินการจัดสอบเอง ใหใชแนวปฏิบัติ

และเกณฑการพิจารณาโทษตามประกาศน้ี ไดโดยอนุโลม 

ขอ 10. กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน ใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการในขอ 5 และ ขอ 7 

ตามประกาศน้ี ตอคณบดีได ท้ังน้ีขยายไดไมเกิน 30 วัน และแจงใหมหาวิทยาลัย ผานสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการทราบ 

ขอ 11. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา การปฏิบัติตาม

ประกาศน้ี และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนท่ีสิ้นสุด  
   

   ประกาศ ณ วันท่ี    4  กันยายน พ.ศ. 2550  
 

           (ลงช่ือ) กุลธิดา   ทวมสุข 

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา   ทวมสุข) 

                          รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

ขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

52 
 ค

ูมือ
นัก

ศึก
ษา

 2
55

9 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน   

(ฉบับท่ี   164/2557) 

เร่ือง  การปองกันการคัดลอกผลงานผูอ่ืนในวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  

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

 

เพ่ือใหวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคุณภาพ 

มาตรฐาน เปนท่ีเช่ือถือได และเปนการสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจริยธรรมใน

การวิจัย ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนโดยไมมีการอางอิง หรือไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเองดวยวิธีการท่ีไม

ถูกตอง สอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1365/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณา

โทษทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารงาน

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 

4/2557 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2557 จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 164/2557) เรื่อง  

การปองกันการคัดลอกผลงานผูอ่ืนในวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ” 

ขอ 2. ประกาศน้ีใหมีผลบังคับตั้งแตวันท่ีออกประกาศน้ีเปนตนไป 

ขอ 3. บัณฑิตวิทยาลัย รวมกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการอบรมการใชโปรแกรม 

Turnitin ใหแก อาจารยและนักศึกษา เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก หรือนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาใชอยางไมถูกตอง 

ขอ 4. ในกรณีท่ีอาจารยผูสอนแตละรายวิชา มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานขอใหชวยกันปลูก

จิตสํานึกใหนักศึกษาไมคัดลอก หรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชอยางไมถูกตอง โดยใหนักศึกษาใชโปรแกรม Turnitin 

ตรวจสอบรายงาน และสง Turnitin Originality Report พรอมรายงานดวย 

ขอ 5. อาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ควบคุมการทําวิจัยของนักศึกษาใหมีคุณภาพ 

และเปนท่ีเช่ือถือไดและฝกใหนักศึกษาเปนผูมีจริยธรรมในการวิจัย โดยกําหนดใหนักศึกษาตองแสดงหลักฐานการไม

คัดลอกผลงานผูอ่ืน ดวย Turnitin Originality Report พรอมกับการสงตนฉบับวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ใหแก

อาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ในระหวางการทําวิจัย การขออนุมัติเคาโครง/การขอสอบ

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ และการสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  

ขอ 6. ในข้ันตอนการขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ นักศึกษาตองสง Turnitin Originality Report 

ใหแกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ พรอมตนฉบับวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ   กอนกําหนดวัน

สอบอยางนอย 20 วัน โดยแนบมาพรอมกับ แบบ บว.25  

ขอ 7. ผลการพิจารณา Turnitin Originality Report จะไมมีผลกระทบตอการตัดสินผลการสอบ

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
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ขอ 8. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ รายงานผลการพิจารณา Turnitin Originality 

Report ในแบบฟอรม Turnitin Originality Report และใหนักศึกษานําแบบฟอรม Turnitin Originality Report 

น้ีสงพรอมการสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ 

Turnitin Originality Report ท่ีนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ตอง

พิจารณาและรายงานผลตามแบบฟอรมน้ี ตองเปน Turnitin Originality Report ฉบับท่ีตรวจสอบจากรูปเลม

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ พรอมสง 

ท้ังน้ี กําหนดใหนักศึกษาสงแบบฟอรม Turnitin Originality Report พรอมการสงรูปเลมวิทยานิพนธ/

การศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2558 เปนตนไป 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี    29   กันยายน พ.ศ. 2557 

 

 (ลงช่ือ) สรุศักดิ์  วงศรัตนชีวิน 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  วงศรัตนชีวิน) 

                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 65/2559)  

เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพ่ือใหมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการแตงตั้ งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และสอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ เรื่อง แนวทางการบริหาร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 กําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติไวดังน้ี 

ขอ 1. ประกาศฉบับน้ีเรียกวา  “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 65/2559) 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 2. ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 67/2548) เรื่อง หลักเกณฑการ

ขยายจํานวนนักศึกษาในคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกรณีพิเศษ, ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(ฉ บับ ท่ี  68 /2548 ) เ รื่ อ ง  แนวปฏิ บั ติ ก า ร แต งตั้ ง อ าจารย บัณฑิ ต พิ เ ศษ ,  ประกาศ บัณฑิ ต วิทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 69/2548) เรื่อง การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยท่ีปรึกษา และใหใช

ประกาศน้ีแทน 

ขอ 4. ในประกาศน้ี อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 

4.1 อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ี

เต็มเวลา 

4.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตร 

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล

และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือ        

สหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ํา

ไดไมเกิน 2 คน 

4.4 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
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              4.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งให

ทําหนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

              4.6 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

                4.7 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้งให

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง 

การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของ

นักศึกษา 

              4.8 อาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีคณะแตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือให

คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

               4.9 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีคณะแตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีสอบวิทยานิพนธ 

               4.10 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งให

ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูท่ีไดรับแตงตั้งน้ันมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน

หนาท่ีน้ันๆ 

               4.11 อาจารยผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณสมบัติและผลงานทาง

วิชาการตามท่ีกําหนดในหนาท่ีน้ันๆ แตเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 5. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา  

5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 

5.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร

ท่ีเปดสอน 

(2) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

(3) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

5.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวนอยาง

นอย 5 คน หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจํานวนอยางนอย 3 คน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1) เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
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(3) มีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน คณะตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

5.1.3  อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1) เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

(2) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  

(3) มีประสบการณดานการสอน 

(4) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

ในกรณีของอาจารยพิเศษ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุโลมคุณวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป ท้ังน้ีอาจารยพิเศษ

ตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน  

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

5.1.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ ตองมี

คุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

(3) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย 

5.1.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตามท่ี

กําหนดในขอ 5.1.4 

(2) เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง 



 

 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

57 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน

จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.1.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบการศึกษาอิสระ ตองประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองไมเปน

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรืออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ โดย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบการศึกษาอิสระ ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวมตามท่ีกําหนดในขอ 5.1.5 

5.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

5.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร

ท่ีเปดสอน 

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

(3) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

5.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวน

อยางนอย 5 คน  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวนอยางนอย 3 คน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย  

(3) มีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน คณะตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

5.2.3  อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1) เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 



 

 

ขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

58 
 ค

ูมือ
นัก

ศึก
ษา

 2
55

9 

(3) มีประสบการณดานการสอน 

(4) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อนุโลม

ใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ี

อาจารยผูสอนได 

ในกรณีของอาจารยพิเศษ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุโลม

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป ทํา

หนาท่ีอาจารยผูสอนไดท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

5.2.4  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนอาจารยประจําหลักสูตร  

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

(3) มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย 

5.2.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตามท่ี

กําหนดในขอ 5.2.4 

(2) เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ง

ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง  

กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 

จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.2.6 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมตามท่ีกําหนดในขอ 5.2.5 

ขอ 6. ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

6.1  อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี  
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6.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน 

ตอภาคการศึกษา  

6.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป และมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได   

ไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา  

6.1.3 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

แตท้ังน้ีตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คน ใหขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี  

6.2  อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษา

ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน  

หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีการศึกษาอิสระ 3 คน แตท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาค

การศึกษา  

6.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

ขอ 7. การแตงตั้งอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดในหนาท่ี

น้ันๆ เปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการดังน้ี 

7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจําเปนในการเสนอขอแตงตั้งตอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการ

พิจารณา ดังน้ี 

7.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานโดยยอของอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

7.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพในดานท่ีมีความเช่ียวชาญของ

อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

7.2 หากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ใหแตงตั้งอาจารย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติและแตงตั้งตอคณบดีท่ีหลักสูตรสังกัด ดังน้ี 

7.2.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานโดยยอของอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

7.2.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพในดานท่ีมีความเช่ียวชาญของ

อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

7.2.3 หนังสือแสดงความยินดีท่ีจะทําหนาท่ีอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และยินดีท่ีจะ

ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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7.2.4 หนังสือเห็นชอบจากตนสังกัดของอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ในกรณีท่ี

ผูทรงคุณวุฒิมีตนสังกัด) 

7.2.5 หนังสือแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของ

ตนในครั้งน้ี 

7.3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

ขอ 8. การแตงตั้งอาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดใน

หนาท่ีน้ันๆ เปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและ

ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการดังน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจําเปนในการเสนอขอแตงตั้งตอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอตอคณบดีคณะท่ีหลักสูตรสังกัด โดยแนบ

เอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

8.1.1  ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานโดยยอของอาจารยผูเช่ียวชาญ 

8.1.2  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพในดานท่ีมีความเช่ียวชาญ และ/

หรือผลงานท่ีแสดงถึงความชํานาญหรือความเช่ียวชาญ ของอาจารยผูเช่ียวชาญซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องน้ันๆ 

8.2 คณบดีคณะท่ีหลักสูตรสังกัดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

8.3 ใหบัณฑิตวิทยาลัย สรุปรายงานการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญตอคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ขอ 9. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี  

ขอ 10. ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเปน

ท่ีสิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม 2559                         

 
            

         (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์  วงศรัตนชีวิน 

      (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  วงศรัตนชีวิน) 

                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 66/2559) 

เร่ือง  เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ  

สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

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

  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 21.4 ขอ 31.6 

ขอ 32 และขอ 50.3.1 ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 

23 มิถุนายน 2559 จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาศึกษา

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไวดังน้ี 

  ขอ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 66/2559) เรื่อง 

เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต” 

  ขอ 2. ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป  

  ขอ 3. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังตอไปน้ี  

3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 76/2548) เรื่อง เกณฑการประเมิน

ความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

3.2  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3/2551) เรื่อง เกณฑการประเมินความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แกไขครั้งท่ี 1) 

  ขอ 4.  การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ใหใชการประเมิน

ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

  ขอ 5. เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหใชเกณฑใดเกณฑหน่ึงดังตอไปน้ี 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนยทดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบจาก

สถาบันท่ีมีการทดสอบดังน้ี 

TOEFL (Paper  Based)   ไมต่ํากวา  500  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Computer  Based)    ไมต่ํากวา  173  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Internet Based)   ไมต่ํากวา    61  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Institutional Testing Program) ไมต่ํากวา  500  คะแนน  หรือ 

IELTS (Academic  Module)    ไมต่ํากวา   5.5  คะแนน  หรือ 

TU-GET  (1000 คะแนน)     ไมต่ํากวา  550  คะแนน  หรือ 

CU-TEP   (120  คะแนน)    ไมต่ํากวา    70  คะแนน 

5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 

Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผลการสอบดังน้ี 
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ทักษะการอาน    ระดับ 4 ข้ึนไป 

ทักษะการเขียน   ระดับ 4 ข้ึนไป 

5.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดในขอ ขอ 5.2 จะตองเขารับการอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามระดับผลการสอบ ดังน้ี 

ทักษะการอาน ระดับ 1 และ 2  ตองเขารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 

ทักษะการอาน ระดับ 3  ตองเขารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students II 

ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ตองเขารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 

ทักษะการเขียน ระดับ 3  ตองเขารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students II 

และสอบผานภายใน 2 ป  

5.4 ถาผูเขาศึกษาไมเขาอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามขอ 

5.3 ผูเขาศึกษา จะตองนําผลการสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 5.1 มายื่นภายใน 2 ป   

 ขอ 6. เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามขอ 5 ใชเปนเกณฑการสําเร็จการศึกษาได   

ขอ 7. ใหนักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ขอ 5.1 

หรือ ขอ 5.2 ตอสาขาวิชาเพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําประกาศและแจงผูเก่ียวของทราบตอไป 

ขอ 8. สําหรับนักศึกษาท่ียังไมผานเกณฑภาษาอังกฤษท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2559 ใหดําเนินการ

เขาอบรมวิชาการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 1, 2 และ 3 ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร ตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 76/2548 ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2559 หากพน

กําหนด นักศึกษาจะตองดําเนินการยื่นผลการทดสอบตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ี 

ขอ 9. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี  

ขอ 10. ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเปน  

ท่ีสิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม พ.ศ.  2559 

 

 (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน  

   (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน) 

                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 67/2559) 

เร่ือง  เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

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

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 50.2 นักศึกษา

ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได จะตองมีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐาน น้ัน 

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 จึง

ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไวดังน้ี 

  ขอ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 67/2559) เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต” 

  ขอ 2. ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป  

  ขอ 3. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังตอไปน้ี  

  3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 77/2548) เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

ความรู ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

  3.2   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 7/2550) เรื่อง เกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แกไขครั้งท่ี 1) 

  3.3   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 4/2551) เรื่อง เกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แกไขครั้งท่ี 2) 

  ขอ 4.  เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใหใช

เกณฑ    ใดเกณฑหน่ึงดังตอไปน้ี 

 4.1 ผลการทดสอบจากศูนยทดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบจาก

สถาบันท่ีมีการทดสอบดังน้ี 

   TOEFL (Paper Based)   ไมต่ํากวา 470 คะแนน หรือ 

   TOEFL (Computer Based)  ไมต่ํากวา 150 คะแนน หรือ 

   TOEFL (Internet Based)   ไมต่ํากวา   52 คะแนน หรือ 

   TOEFL (Institutional Testing Program) ไมต่ํากวา  470 คะแนน หรือ 

   IELTS (Academic Module)  ไมต่ํากวา  5.0 คะแนน หรือ 

   TU-GET (1000 คะแนน)   ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ 

   CU-TEP  (120 คะแนน)   ไมต่ํากวา  60  คะแนน 

 4.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 

Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผลการสอบดังน้ี 

ทักษะการอาน     ระดับ 3 ข้ึนไป 

ทักษะการเขียน    ระดับ 3 ข้ึนไป 
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 4.3 หากนักศึกษาไดผลการสอบต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ตามขอ 4.2 จะตองเขารับการอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษ   จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามระดับผลการสอบ ดังน้ี 

ทักษะการอาน ระดับ 1 และ 2  ตองเขารับการอบรม Academic Reading for Master’s Students  

ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ตองเขารับการอบรม Academic Writing for Master’s Students  

และตองสอบผานกอนการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  

ขอ 5. ใหนักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ขอ 4.1 

หรือ 4.2   ตอสาขาวิชาเพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําประกาศและแจงผูเก่ียวของทราบตอไป 

ขอ 6. สําหรับนักศึกษาท่ียังไมผานเกณฑภาษาอังกฤษท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2559 ใหดําเนินการ

สอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ลงทะเบียนรายวิชา 411 711 Reading in English for 

Graduate Student หรือการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขม จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 77/2548 ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2559 หากพนกําหนด 

นักศึกษาจะตองดําเนินการ  ยื่นผลการทดสอบตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ี 

ขอ 7. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี  

ขอ 8. ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเปนท่ี

สิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 

 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน 

     (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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	ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป
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