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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึง

มีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส าหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับ
พลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังต่อไปนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548” ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2548 

4. ในประกาศกระทรวงน้ี  
“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
   ส าหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมี 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ 
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมหีน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
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“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์  

5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน 
อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับ
ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับ
ปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

6. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
             สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี ้ 
             ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค  
              ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค  
              สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

7. การคิดหน่วยกิต 
7.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
         7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

19 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
1 

          7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1  หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี 
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  

7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

8. โครงสร้างหลักสูตร 
         8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

8.2 ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจ
ก าหนด ให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก   
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ 
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
           8.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพช้ันสูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี ้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
                 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
             ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
            แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้ 
                 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
                 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือ
วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร ที่จะเข้าศึกษา 

10. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  
          10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.1.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
              ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
             ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
      10.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
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            10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
             ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

10.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.2.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ      
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์        
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น             
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

10.3  ปริญญาโท  
10.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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               กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
                 10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
              1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
              ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
              กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
              10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังนี้ 
              1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ มีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า 
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ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
               ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10.4 ปริญญาเอก  
             10.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              10.4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
              10.4.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
              2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง 
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
              ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
              กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอม รับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษารับทราบ 
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              10.4.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
              1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
             2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษารับทราบ 
            10.4.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
            ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้  

           ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
               11.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
               กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา  
             กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน
ต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้
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ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี  

11.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 
คนต่อภาคการศึกษา  

11.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

12. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

             12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
             12.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

12.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน 
ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี ้ 
             13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา  
             13.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
            13.3 ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 
8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
             การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจ านวน
หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนดข้างต้น  
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
             หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน  
หน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  

14. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้ 
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต 

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
           14.2 ปริญญาโท  
               14.2.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
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ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
               14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
               ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
              14.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
            14.3 ปริญญาเอก  
                14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น
ผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
              ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
                 14.3.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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15. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา  
15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”  

อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย  
            15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย  

15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ใน
กรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา               
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดช่ือปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดย
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ  

(1) การก ากับมาตรฐาน  
(2) บัณฑิต  

           (3) นักศึกษา  
           (4) คณาจารย์  
           (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
          (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

17. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

18. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
 

     (ลงช่ือ) พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
             พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 
-------------------------- 

เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับ

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้  
 

หมวดที ่ 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตรตั้งแต่     

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”    หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”    หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า 
ส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความว่า     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า   คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี 

                                                  เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”   หมายความว่า   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า   ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความว่า     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “นักศึกษา”        หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมีอ านาจ

วินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

หมวดที ่ 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ข้อ 6. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี ้

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัด

การศึกษาในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษอาจ
จัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทาง ดังนี ้
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
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 ข้อ 8.  การคิดหน่วยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

ข้อ 9.  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร

โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยความ

เห็นชอบของคณะ 
ข้อ 10. หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  

ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่3 

หลักสูตร 

ข้อ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ 
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หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ข้อ 12. โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อ 13. ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทย 
เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และ
เนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี ้
14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
14.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

                      14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 15. การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 16. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
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16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ
หน้าท่ีเต็มเวลา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มบังคับใช้  ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

16.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้

ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา

ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย  เช่น การพิจารณา  
เค้าโครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ 
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน
หน้าท่ีนั้นๆ 

16.10 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนดในหน้าท่ีนั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานิพนธ ์หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 17. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ 18. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 19. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดี
ที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  

19.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

19.3 หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
19.3.3 ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
19.3.4 ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 
ข้อ 20. ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

 

หมวดที ่ 5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 21. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

21.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

21.2   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิ ตหรือ

เทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีพื้นความรู้
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ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 22. การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ข้อ 23. การรับเข้าศึกษา 
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
  23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้
ก าหนดเง่ือนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  23.2 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็น
กรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ า
กว่าปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.4 ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิตแล้วแต่
กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เข้าศึกษาน้ันก าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

23.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 24. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 25. ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละ
สาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบ
เง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็น
นักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วม
เรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่ 6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ 26. การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 
26.1  การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า            

9  หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า              

3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ  โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่
ก าหนด 

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะกระท า

ได้ในกรณีที่จ านวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้อง
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ ากว่าระดับคะแนน A ได้ 

26.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลา
พักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่ 
เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 27. เกณฑ์การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 28. การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและ

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชา  



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

36 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับคะแนน B 
ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

การด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30. การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า 

หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่
ต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 31. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่

รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์มของ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือ
การสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงานของ
กรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก 
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และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขอ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา             
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติดังนี้ 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค 
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้  คณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย             
ไม่เกนิ 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก 

เป็นต้นไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน

ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค
สุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ า 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัย
เพื่อท าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน 
หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่านักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 

31.5.6 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านสามารถขอ
สอบได้อีก 1 ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแล้วไม่ผ่าน จะยังคง
มีสภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 

31.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ 32. การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 33. การลงโทษนักศึกษาที่ท าการทุจริตทางวิชาการให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การ
พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับและประกาศที่
ปรับปรุงใหม ่

ข้อ 34. การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

ข้อ 35. การประเมินผลรายวิชา ให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี ้
ระดับคะแนน       ความหมาย                                ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)                 4.0 
B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)                  3.5 
B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)                 3.0 
C+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)  2.5 
C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)   2.0 
D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   1.5 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F  ผลการประเมินขั้นตก (Failed)   0   

สัญลักษณ์       ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 
  ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย 
  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I 

    และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน
    และการแก้สัญลักษณ์ I ให้ด าเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น
    จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของ
    คณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
    มีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
    ทราบล่วงหน้า 

S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
    โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
    โดยไม่นับหน่วยกิต  
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W   ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น 

ข้อ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ 
ให้เป็นดังนี ้

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร 

 ส าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากัดจ านวนครั้งท่ีสอบ 
ข้อ 37. นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ ากว่า 

มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
ข้อ 38. การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ตาม 
หลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณจาก
ทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 
ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งท่ี 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

หมวดที ่ 8 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ข้อ 39. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่ แต่
ละหลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ทั้งนี้   
หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 40. การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
40.1 ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
40.2 ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

ข้อ 41. การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี) 

ข้อ 42. การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
42.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระท าในทุก

ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
42.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  มีหน้าที่ในการประเมินผล

ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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42.3 ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาค
การศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)) 

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว  ได้รับการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้
นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดี
เพื่อหาข้อยุติ 

ข้อ 43. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวน                   
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ทีส่ามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้
นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้
คณะแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ข้อ 44. การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน หลังจาก

ที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์  S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะท าการสอบไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

44.2 การสอบวิทยานิพนธ ์  
44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
น าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนด ตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้
มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  

44.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ  การ
ประเมินผลโดยให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น 
1  และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิ จารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง
ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดตาม 
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้
มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  
   44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน  การประเมินผลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 ครั้ง 
ข้อ 45. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 
Excellent    หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
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Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  

ข้อ 46. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบ
ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่ก าหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้น
เป็นโมฆะ  

46.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมท้ัง 
มีการอธิบายช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการ
สอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

46.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้                      
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ข้อ 47. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 48. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ได้

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบก าหนดการ

แก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข  
การขอสอบท้ัง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก าหนด หากไม่ด าเนินการ

ตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งท่ี 2 นี ้ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ท่ีอื่นแต่อย่างใด 
ข้อ 49. รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวนลักษณะ 

และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้   
แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
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หมวดที ่ 9 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 50. การส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันท่ีได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

50.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 

50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ  

502.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ท่ี
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

44 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

1 

วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีไม่ต่ ากว่าข้อ 50.2 หรือ 
ข้อ 50.3 แล้วแต่กรณีได้ 

ข้อ 51. การขออนุมัติปริญญา 
51.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง

ขอส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
51.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา

มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
51.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
51.2.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ที่จัดท าตามรูปแบบและจ านวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
51.2.5 การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  ให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 52. ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 53. การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา      

ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
53.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหรือ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อ 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็น
ข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มี
ผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นท่ีเสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อ 
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ให้มีผล
ตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
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หมวดที ่10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 54. การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ

พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร 
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
เรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องและได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์ W และ
นักศึกษาไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นค าร้องผ่ าน
กระบวนการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด นักศึกษาต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

54.3 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับเวลา
การลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

54.4 นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา 
ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย 

54.5 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้องโดย
ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 55. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

55.1 ตาย 
55.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
55.3 ส าเร็จการศึกษา 
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
55.5 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน

ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
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55.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
โดยได้สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้ S เป็น 0 ก่อนและหลังการลาพักการศึกษา    
ถือว่าเป็นการได้ สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด
คุณสมบัติครั้งท่ีสองไม่ผ่าน 

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ด าเนินการและ/หรือ
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
55.12 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า 

โดยประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 56. การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา  
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ 

ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 57. หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อนวันที่              

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี 
นับจากการปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 

หมวดที ่ 11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 58. บรรดาประกาศ หรือค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่
ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 
(ลงช่ือ)  ณรงค์ชัย อัครเศรณี 

 (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1365 /2550) 
เร่ือง  แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่กระท าทุจริตทาง
วิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีบรรทัดฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4กันยายน  
2550 และที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 จึงออกประกาศก าหนด
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365./2550) เรื่อง  แนว
ปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป   
  ข้อ 3.  ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า

หน่วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา” หมายถึง      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“วิทยานิพนธ”์  หมายถึง     รายงานผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดให้ท า
วิทยานิพนธ ์

 “การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึกษาอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง รายงานในรายวิชาหรือรายงานผลการวิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการศึกษาอิสระของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 4. การทุจริตทางวิชาการ ประกอบด้วย  
  4.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นโดยไม่มี
การอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มาหรือการเสนอความคิด หรือน าผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง  
  4.2  การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
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   4.3  การไม่ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้าง หรือให้ผู้อื่นท าผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท้ังนี้ไม่รวมถึงการจ้างพิมพ์ การแปลบทคัดย่อและการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน 
  4.4  การรับจ้างท าผลงานวิชาการ หมายถึง การรับจ้างท าผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระให้ผู้อื่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการรับจ้างพิมพ์ รับจ้างการแปลบทคัดย่อและการรับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล
บางส่วน 
 ข้อ 5.  เมื่อพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมหรือถูกกล่าวหาทุจริตทางวิชาการให้คณะที่นักศึกษา
สังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และให้ด าเนินการสอบหาข้อเท็จให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ข้อ 6.  ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือน าหลักฐานมาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา และให้คณะกรรมการจัดท า
รายงานการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาโทษ 
 ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยาน
บุคคล เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้ 
  7.1 ทุจริตทางวิชาการในรายวิชา 
  7.1.1 ให้ได้คะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพ
เป็นนักศึกษา หรือ 
  7.1.2 ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 
  7.1.3 ให้ได้คะแนน F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ทั้งนี้ การทุจริตการสอบในรายวิชาที่เป็นการจัดสอบให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระท าความผิดอันมี
สาเหตุมาจากการสอบ 
  7.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  7.2.1  ให้ปรับผลการประเมิน S เป็น 0 (ศูนย์) ทั้งหมดและให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอน
การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหม่ หรือ 
  7.2.2  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 
  7.2.3  กรณีส าเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 58.2 
 ข้อ 8.  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวิชาการให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 946/2550) เรื่องแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระโดยอนุโลม  
 ข้อ 9.  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ออกค าสั่งลงโทษนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษา ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 
7 วัน นับจากวันท่ีออกค าสั่ง  
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 ข้อ 10.  ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ และแจ้งผู้ปกครอง
หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ 11. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้โดยให้มีอ านาจการวินิจฉัย  ปัญหา การ
ปฏิบัติ ตามประกาศนี้ และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 
   
   ประกาศ ณ วันท่ี    8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  
 
              ( ลงช่ือ) สุมนต์ สกลไชย 
         (รองศาสตราจารย์สุมนต์   สกลไชย) 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1073 /2550) 
เร่ือง   แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ 

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

เพื่อให้การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 หมวดที่ 12 บทก าหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 
2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อ
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึง
ออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระท าความผิดอันมาจากการ
สอบไว้ดังน้ี  
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระท าความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป   
 ข้อ 3.  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “คณะ”   หมายถึง  คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา”   หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “การลงโทษทางวิชาการ”  หมายถึง  การที่นักศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการเนื่องจาก 
   ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 

  “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบวิชาใดวิชา 
      หนึ่งของการสอบ 
 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบด าเนินการ 
       เกี่ยวกับการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 
 ข้อ 4.  เมื่อพบว่ามีนักศึกษา มีพฤติกรรมที่อาจฝ่าผืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริตให้
กรรมการคุมสอบ ท ารายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวันเกิด
เหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)  
  ข้อ 5. ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะท างานที่ได้ร ับการแต่งตั ้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม
หลักฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานการสอบข้อเท็จจริง 
ซึ่งประกอบด้วย ค าชี้แจงของกรรมการคุมสอบ ค าชี้แจงของนักศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการ สอบ หรือ
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คณะท างาน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดเหตุ แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาโทษ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและ
หลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้  

6.1 ปรับตกในรายวิชานั้น ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการสอบ
ประจ าภาคของนักศึกษาข้อ 7 และ 10.1ของระเบียบดังกล่าว  

6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่พบว่านักศึกษาส่อ
เจตนาทุจริต เช่น น าหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ันเข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ าวิชา
ได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่พบว่านักศึกษามี
เจตนากระท าการทุจริตอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เช่น น าหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือ
บันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
และได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว เว้นแต่อาจารย์ประจ าวิชาได้อนุญาตไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นต้น 

ข้อ 7. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้นักศึกษา และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีออกค าสั่ง 

ข้อ 8. ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษและแจ้งผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชา หรือ
ระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบที่อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดสอบเอง ให้ใช้แนวปฏิบัติ
และเกณฑ์การพิจารณาโทษตามประกาศนี้ ได้โดยอนุโลม 

ข้อ 10. กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ให้สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการในข้อ 5 และ ข้อ 7 
ตามประกาศนี้ ต่อคณบดีได้ ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัย ผ่านส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการทราบ 

ข้อ 11. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด  
   
   ประกาศ ณ วันท่ี    4  กันยายน พ.ศ. 2550  
 

             (ลงช่ือ) กุลธิดา   ท้วมสุข 
                 (รองศาสตราจารย์กุลธิดา   ท้วมสุข) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

  ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  1257/2560) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

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

เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนดี เก่ง และมีศักยภาพสูง มีโอกาสได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบปกติ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริม

ผลงานวิจัยให้ได้รับการน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และรองรับการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยไปสู่ระดับของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานวิจัยท่ีมีผลกระทบ (impact) สูงต่อการแก้ปัญหาของสังคม 

และการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการเช่ือมโยงบูรณาการงานวิจัย ระหว่าง

กลุ่มสาขาวิชา เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษากรณีที่รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตร

ปริญญาโท แผน ก ทุกหลักสูตร  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 

และข้อ 5 ของตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 จึงก าหนด

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี ้

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1257/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2762/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 4  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือ

หัวหน้าส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

“สาขาวิชา”  หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะมอบหมาย

ให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพ
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และการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรใน

องค์รวมของคณะนั้น ๆ  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก

คณบดี  เพื่อรับผิดชอบหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิ ต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องมีคุณสมบัติ

ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 ข้อ 21 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

5.1 การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 

 กรณีที่เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก

หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือ 

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือ

โครงงานวิจัย  

3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

 กรณีของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร 

4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือ หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือโครงงานวิจัย 

3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

5.2 การเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
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1) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังรอสอบ

วิทยานิพนธ์ และมีคะแนนเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือถ้ามี

คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างานด้านการวิจัยและพัฒนา

วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

2) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 

ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี)  ไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบคะแนนสูงสุด 4.00  

 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย 

หรือโครงงานวิจัย 

3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ในสาขาวิชาที่ผู้สมัคร

ประสงค์จะเข้าศึกษา  

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

5.3 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 6 วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดการรับสมัคร ทุกปีการศึกษา ในระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี 

6.2 ยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปจ านวนผู้สมัครพร้อมแจ้งให้คณะ/สาขาวิชา ท่ีมีผู้สมัครทราบ 

ข้อ 7 การคัดเลือกเข้าศึกษา 

7.1 ให้คณะแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7.2 การพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับประวัติและผลงานของผู้สมัคร 

7.3 จ านวนรับเข้า ให้เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของหลักสูตร  ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคน

ทีผ่่านการคัดเลือกจะต้องมีรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แนบมาด้วย 

7.4 รายช่ือผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 8 ให้คณะส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป 
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ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับเข้าและน าเสนอคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ 10  กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่อาจปฏิบัติตามข้อ  5  ได้ คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ไๆป 

ข้อ 11  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด   

   

ประกาศ ณ วันท่ี   4  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

     (ลงช่ือ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
             (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1259/2560) 
เร่ือง  การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------- 

 
 เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง
ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560) เรื่อง การตีพิมพ์
บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“บทความ”  หมายความว่า บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ 
    หรือการศึกษาอิสระและต้องเป็นบทความฉบับเต็ม  
    (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว   
“การตีพิมพ์”  หมายความว่า   การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขที่
ก าหนดของหลักสูตรหรือของทุน 

“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)”    หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเป็น 
    ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ 
    บทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ 
    ในวารสารนั้น ๆ   
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                     “วารสารวิชาการ” หมายความว่า      วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Journal) ทางวิชาการที่มีก าหนดออกแน่นอนและมี
การตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต้อง
ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer 
Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต้องมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ  4  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด 
 ข้อ 5  การตีพิมพ์บทความเพื่อส าเร็จการศึกษา  
 5.1  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
จ านวน 1 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

5.2  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะส าเร็จ
การศึกษาได้   

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ท่ีไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

5.3  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย 
ส านักพิมพ์ท่ีไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

5.4  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่น าเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขา
นั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จึง
จะส าเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

5.5  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่น าเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จึงจะส าเร็จการศึกษาได้  

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

หากหลักสูตรใดได้ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือตามข้อ
ก าหนดการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ 
 ข้อ 6  การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์              
ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี้ 

6.1  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์พร้อม
ส าเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์  

6.1  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับการ
ตพีิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และส าเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติ  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 7  การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท าการศึกษาอิสระให้
ด าเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้ 

7.1  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์พร้อม
ส าเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม  
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7.2  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ การ
ตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และส าเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ  

ข้อ 8  แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่เผยแพร่ 
8.1  บทความที่ใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีช่ือนักศึกษาผู้ท าวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก โดยต้องระบุช่ือคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8.2  บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอส า เร็จ

การศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่
ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Review Article)  

8.3  รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทน า (ที่มา ความส า คัญของปัญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของวารสารที่ตีพิมพ์  

8.4  บทความที่ใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ 
ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper 
เท่านั้น  

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 9 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 การด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
9.1  นั กศึ กษาที่ เ ข้ า ศึ กษาก่ อนปี ก า รศึ กษา  255 5 ให้ ใ ช้ปร ะกาศบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 66/2550) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษา  
9.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1623/2558) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

   
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  4  กรกฎาคม พ.ศ. 2560      
 

     (ลงช่ือ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
             (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1260/2560) 
เร่ือง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
------------------------------ 

 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1260/2560) เรื่อง การรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา  2559  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1125/2551) เรื่อง การรักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ข้อ 4 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
 4.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่ก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็น

ส่วนหน่ึงของเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา 
 4.2 เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว สอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย 

หรือสอบและส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้คณะ และได้ด าเนินการจนผ่านเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาอื่น ๆ 
ครบถ้วนแล้ว 

 4.3 อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด 
 4.4 ใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือระยะเวลา

สูงสุดที่ก าหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 5 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 5.1 นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษา และต้องแนบเอกสารดังนี้ 
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  5.1.1 ส าเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น 
หนังสือรับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษา
อิสระ หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 

  5.1.2 ส าเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสือน าส่งและรายละเอียดของ
วารสารที่ส่งไปตีพิมพ์ ได้แก่ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี 

 5.2 ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 
ข้อ 6 ให้คณะส าเนาค าอนุมัติแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 

วัน  นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติ 
ข้อ 7 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามประกาศนี้ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 8 ให้รักษาสถานภาพ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 
ข้อ 9 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี     4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 
     (ลงช่ือ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

             (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 92/2560) 
เร่ือง  เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการส าเร็จการศึกษา 

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

เพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 
5 การตีพิมพ์บทความเพื่อส าเร็จการศึกษา และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 จึงก าหนดเกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2560)เรื่อง  
เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงในการส าเร็จการศึกษา ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงในการส าเร็จการศึกษา เป็น ดังนี้ 
 3.1 เป็นวารสารระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูล Thai Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 

และ กลุ่มที่ 2 
 3.2 เป็นวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูล Scopus, Web of Knowledge, 

Medline หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศของคณะกรรกมารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) 

 3.3 ในกรณีที่วารสารในข้อ 3.2 นั้น เป็นวารสาร Open Access ต้องเป็นวารสารที่ได้รับการ
ยอมรับในฐานใดฐานหน่ึงต่อไปนี้ 

  3.3.1 วารสารที่อยู่ใน Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
(http://doaj.org) 

  3.3.2 วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน Open Access Scholarly Publishers 
Association (OASPA) (http://oaspa.org) 

  3.3.3 วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน Committee on Publication Ethics 
(COPE) (http://publicationethics.org) 

  3.3.4 วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน International Association of 
Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) (http://www.stm-assoc.org) 

 3.4 ในกรณีที่วารสารนั้นไม่ปรากฏในฐานตามข้อ 3.1-3.3 และสงสัยว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพ
หรือไม่ ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ พร้อมแนบข้อมูลของ
วารสารฉบับล่าสุดที่แสดงหลักฐานระบุว่า มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ข้อ 4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

http://doaj.org/
http://oaspa.org/
http://publicationethics.org/
http://www.stm-assoc.org/
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ข้อ 5 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สุด 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี   17  กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
 

                 (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวิน 
                 (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวิน) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 65/2559)  
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้ งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2559 และสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติไว้ดังน้ี 

ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 65/2559) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ, ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
(ฉบับที่  68 /2548 ) เ รื่ อ ง  แนวปฏิ บั ติ ก า ร แ ต่ งตั้ ง อ าจารย์ บัณฑิ ตพิ เ ศษ ,  ประกาศบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2548) เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ใช้
ประกาศนี้แทน 

ข้อ 4. ในประกาศนี้ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
4.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา 

4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือ        
สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ า
ได้ไม่เกิน 2 คน 

4.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
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              4.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
              4.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
                4.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง 
การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา 
              4.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
               4.9 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีคณะแต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าท่ีสอบวิทยานิพนธ ์
               4.10 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน
หน้าท่ีนั้นๆ 
               4.11 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนดในหน้าท่ีนั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 5. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 

5.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

ที่เปิดสอน 
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวนอย่าง
น้อย 5 คน หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจ านวนอย่างน้อย 3 คน ตอ้งมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
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(3) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน คณะต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

5.1.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
(1) เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
(4) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุโลมคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า  6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

5.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตามที่

ก าหนดในข้อ 5.1.4 
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการศึกษาอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการศึกษาอิสระ  ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมตามที่ก าหนดในข้อ 5.1.5 

5.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
5.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
ที่เปิดสอน 

(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

5.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จ านวน
อย่างน้อย 5 คน  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน คณะต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

5.2.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
(1) เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
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(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
(4) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อนุโลม
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุโลม
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ท า
หน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5.2.4  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

5.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตามที่

ก าหนดในข้อ 5.2.4 
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.2.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตามที่ก าหนดในข้อ 5.2.5 

ข้อ 6. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
6.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
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6.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน  5 คน 
ต่อภาคการศึกษา  

6.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้   
ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา  

6.1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี  

6.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่การศึกษาอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา  

6.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

ข้อ 7. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่
นั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการดังนี้ 

7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการ
พิจารณา ดังนี ้

7.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานโดยย่อของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเช่ียวชาญของ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.2 หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้แต่งตั้งอาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งต่อคณบดีที่หลักสูตรสังกัด ดังนี ้

7.2.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานโดยย่อของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.2.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเช่ียวชาญของ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.2.3 หนังสือแสดงความยินดีที่จะท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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7.2.4 หนังสือเห็นชอบจากต้นสังกัดของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ในกรณีที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีต้นสังกัด) 

7.2.5 หนังสือแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนในครั้งนี ้

7.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ข้อ 8. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดใน

หน้าที่นั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการดังนี้ 

8.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อคณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังนี ้

8.1.1  ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานโดยย่อของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
8.1.2  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเช่ียวชาญ และ/

หรือผลงานที่แสดงถึงความช านาญหรือความเช่ียวชาญ  ของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ 

8.2 คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

8.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัย สรุปรายงานการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ข้อ 9. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10. ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2559                         
 
            

         (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
      (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  20/2560) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 23  อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ   
  3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี  
 ข้อ 4 ในประกาศนี ้
 มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คณะ หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตร 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณบดี หมายความว่า   คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วน
งานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  สาขาวิชา   หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  นักศึกษา   หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความว่า   คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ งจากคณบดี 
        เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หมายความว่า  คณะกรรมการที่คณะมอบหมายให้ท า
หน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้น ๆ  

ข้อ 5  การรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มี 3 ลักษณะ ดังนี ้
       5.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษาในภาคต้น และภาคปลาย 

ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 
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       5.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการตาม
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ 
  5.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ด าเนินการตามประกาศ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ เป็นการรับสมัคร
นักศึกษาเพิ่มเติมจากการรับในระบบปกติ  
 ข้อ 6 คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21  
          ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นผู้ก าหนดเง่ือนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  7.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา  
  7.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ รับในกรณีต่อไปนี้ 

7.2.1 เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือ 
7.2.2 เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการความร่วมมือ  

ที่มีจ านวนเงินทุนเพียงพอส าหรับการศึกษาและท าวิจัยตลอดหลักสูตร 
7.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี รับในกรณีต่อไปนี้ 

 7.3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครในระบบปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1) กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าที่
สาขาวิชาที่เข้าศึกษาก าหนดไว้    
          2) กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือเทียบเท่า 
    3) หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
         7.3.2  ในกรณีเป็นผู้สมัครจากหน่วยงานที่มีโครงการความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาก าหนด 

ข้อ 8 การก าหนดจ านวนรับนักศึกษาท่ีเป็นการรับเข้าปกติ รับเข้ากรณีพิเศษ และรับเข้าตลอดปี รวมแล้ว
จ านวนรับนักศึกษาต้องไม่เกินศักยภาพของสาขาวิชาที่มีอยู่  
 ข้อ 9 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การยื่นสมัคร  

10.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ ยื่นใบสมัครตามรอบประกาศรับสมัครของแต่ละภาค
การศึกษา  
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  10.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ ยื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจ าคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและประสานงานการรับเข้าต่อไป 
  10.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี ผู้สมัครสามารถด าเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
   10.3.1 กรณียื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ส่งใบสมัครให้หลักสูตรนั้น ๆ 
เป็นผู้พิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจ าคณะ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป 

   10.3.2 สมัครผ่านเว็บไซด์ ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซด์   ที่ 
http://gs.kku.ac.th บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการส่งใบสมัครดังกล่าว ให้กับหลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตร
พิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจ าคณะ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป 

   10.3.3 กรณียื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจ าคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีหนังสือตอบรับของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ข้อ 11 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกกรณี ต้องได้รั บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 12 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 13 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ วันที่    25  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  
   (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

http://gs.kku.ac.th/
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 66/2559) 
เร่ือง  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
-------------------------- 

  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21.4 ข้อ 31.6 

ข้อ 32 และข้อ 50.3.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2559 จึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2559) เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 76/2548) เรื่อง เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

3.2  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่1) 

  ข้อ 4.  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ให้ใช้การประเมิน
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
  ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี ้

TOEFL (Paper  Based)   ไม่ต่ ากว่า  500  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)    ไม่ต่ ากว่า  173  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ ากว่า    61  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  500  คะแนน  หรือ 
IELTS (Academic  Module)    ไม่ต่ ากว่า   5.5  คะแนน  หรือ 
TU-GET  (1000 คะแนน)     ไม่ต่ ากว่า  550  คะแนน  หรือ 
CU-TEP   (120  คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า    70  คะแนน 

5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 
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Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 
ทักษะการอ่าน    ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน   ระดับ 4 ขึ้นไป 

5.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ข้อ 5.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 
ทักษะการอ่าน ระดับ 3  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students II 
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 
ทักษะการเขียน ระดับ 3  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students II 

และสอบผ่านภายใน 2 ปี  
5.4 ถ้าผู้เข้าศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อ 

5.3 ผู้เข้าศึกษา จะต้องน าผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5.1 มายื่นภายใน 2 ปี   
 ข้อ 6. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 5 ใช้เป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาได้   

ข้อ 7. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 5.1 
หรือ ข้อ 5.2 ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ข้อ 8. ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ด าเนินการ
เข้าอบรมวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1, 2 และ 3 ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 76/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้น
ก าหนด นักศึกษาจะต้องด าเนินการยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 9. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10. ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น  
ที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม พ.ศ.  2559 
 
 (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  
   (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2559) 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
-------------------------- 

 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 ข้อ 50.2 นักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น เพื่อให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 จึงได้ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559) เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

  3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 77/2548) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

  3.2   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2550) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่1) 

  3.3   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่2) 

  ข้อ 4.  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 4.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

   TOEFL (Paper Based)   ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Computer Based)  ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ ากว่า   52 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  470 คะแนน หรือ 
   IELTS (Academic Module)  ไม่ต่ ากว่า  5.0 คะแนน หรือ 
   TU-GET (1000 คะแนน)   ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
   CU-TEP  (120 คะแนน)   ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน 

 4.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 
Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน     ระดับ 3 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 3 ขึ้นไป 
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 4.3 หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ตามข้อ 4.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ   จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Master’s Students  
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Master’s Students  

และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 4.1 

หรือ 4.2   ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
ข้อ 6. ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ด าเนินการ

สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ลงทะเบียนรายวิชา 411 711 Reading in English for 
Graduate Student หรือการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นก าหนด 
นักศึกษาจะต้องด าเนินการ  ยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 21/2560) 
เร่ือง  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก าหนด 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย    พ.ศ. 2558 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึง
ออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  21/2560)  เรื่อง  
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก าหนด” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2550) เรื่อง การ
ลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก าหนด  
 ข้อ  4  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก าหนดสามารถท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

4.1  จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตร มีจ านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดและ 
จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

      ทั้งนี้ ในกรณีการลงทะเบียนมากกว่าท่ีก าหนด ต้องไม่มากกว่า 20 หน่วยกิต 
  4.2  ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจ านวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนด 
  4.3  ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 
  4.4 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ  
 ข้อ  5  การขอลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนด ให้นักศึกษายื่นค าร้องโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 ข้อ  6  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนดตามข้อ 4.1และ 4.2 ให้คณบดีของคณะที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้อนุมัติ  
 ข้อ  7  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนดตามข้อ 4.3 และ 4.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
 ข้อ 8  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

ข้อ  9  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 22/2560) 
เร่ือง  การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 

---------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อก าหน ด
หลักเกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2560) เรื่อง การ
ขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2548) เรื่อง การขอเพิ่มและ

การถอนวิชาเรียน  
ข้อ 4 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
5.1 ถ้าถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียน

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2 ถ้าถอนรายวิชา หลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษา
ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือที่หลักสูตร
ก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะได้สัญลักษณ์ W และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่สังกัด 

ข้อ 6 การขอเพิ่มหรือถอนรายวิชานั้น เมื่อขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 26.2 และ 26.3 

ข้อ 7 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ  8  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ

นี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  23/2560) 
เร่ือง  การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  

-------------------------- 
 
เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 28 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6(3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและ
ค่าคะแนนของรายวิชา ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  23/2560) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  
ข้อ 4  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา  

ข้อ 5 ผู้มีสิทธ์ิขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 6 ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
6.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นค าร้อง 

ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของ
รายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอเทียบโอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 
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6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาตามค า
ร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ก าหนด เป็นวันยื่นค าร้อง และ
แจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน 

7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้น ถึง

วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับค าร้องขอเทียบโอน   
7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือแต้ม

ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของ
รายวิชานั้นก าหนด 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่น ามาค านวณ 
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่เป็น
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว ทั้งนี้ การก าหนดสัดส่วนภาระงาน จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่เทียบโอนได้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

7.1.7 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินหน่ึงในสาม 
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน   

7.1.8 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

7.1.9 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ช้ันปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน 
    7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 
 7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผล ตามข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณา

รับการเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560  

 
 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  24/2560) 
เร่ือง  การเปลี่ยนสาขาวิชา  

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การเปลี่ยนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 ข้อ 29 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 
2559 จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสาขาวิชา ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2560) เรื่อง  
การเปลี่ยนสาขาวิชา” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2548) เรื่อง การเปลี่ยน

สาขาวิชา  
ข้อ 4  การเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและ

สาขาวิชาใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากคณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด 
ข้อ 5  นักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้อง 

5.1  ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
5.2  มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้อง

ได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณีและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
5.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ 6 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้ 

ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ โดยนับรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 

ข้อ 8  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษา ให้ปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม่ โดยให้ใช้รหัสตามปีการ ศึกษาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและปรับรหัสตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

ข้อ 9  การด าเนินการ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ยื่นค าร้องต่อคณะที่หลักสูตรสาขา วิชาใหม่
สังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า  6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 10  การพิจารณาให้เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่สังกัดเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 11  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 12  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 13  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี    25   มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  25/2560) 
เร่ือง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพื่อให้การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้ โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแผนการศึกษา ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2560)   เรื่อง การ
เปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2552) เรื่อง การเปลี่ยน

แผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา  
“แผนการศึกษา” หมายความว่า  แผนการศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเข้า

ศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มี 2 แผน คือ แผน ก 
เป็ นแผนการศึ กษาที่ เ น้นการวิ จั ย โดยมี ก ารท า
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ แผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตร
อาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด แผน ก แบบ ก 2 ท า
วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข เป็น
แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาดุษฎี
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บัณฑิต มี 2 แบบ คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือ
ท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ แบบ 
1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 ผู้เข้า
ศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้น
การวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
การศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ แบบ 2.1 ผู้เข้า
ศึ กษา ที่ ส า เ ร็ จ ป ริ ญญา มหาบั ณฑิ ต  จ ะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แบบ 2.2 ผู้เข้า
ศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต 

ข้อ 5 การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายความว่า การเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและ
สาขาวิชาเดียวกัน 

ข้อ  6 ผู้ มี สิ ทธิ์ ขอ เปลี่ ยนแผนการศึ กษา  ได้ แก่  นั กศึ กษาที่ ผ่ านการคั ด เ ลื อก เข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผนการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ 

ข้อ 7 หลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 7.1 การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องด าเนินการภายใน 1 ปี

การศึกษา ในกรณีที่ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และให้น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

7.2  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.2.1 รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว ในแผนการศึกษาเดิมที่เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาใน

แผนการศึกษาใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าค่าคะแนน  ตัวอักษร B หรือระดับ
คะแนนตัวอักษร S และน าค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มิได้เป็นรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่ ไม่
สามารถโอนหน่วยกิตได้ 

7.2.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแผนการศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
ส าหรับจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผ่านแล้ว หากมีเนื้อหา
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สาระเกี่ยวข้องกัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณา 

7.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

7.4 ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวัน
ยื่นค าร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารและพัฒนาว ิชาการ 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่ งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560   

 
 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  26/2560) 
เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6 (3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย     ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่า
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2560) เรื่อง การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2548) เรื่อง การลงทะเบียน

เรียนวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา  
 ข้อ 4  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่ตนเข้าศึกษาได้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชา 
 ข้อ 5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มี เ ง่ือนไขของรายวิชา ( Prerequisite) อาจได้รับยกเว้น                 

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นเง่ือนไขท่ีต้องเรียนมาก่อน ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดส าหรับหลักสูตรที่นักศึกษานั้น ๆ เข้าศึกษา 

 ข้อ 7  การนับจ านวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรที่นักศึกษา
เข้าศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือไม่อยู่ในข้อก าหนดของหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต (Audit) 

ข้อ 8  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 9  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  27/2560)  
เร่ือง  การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
 
เพื่อให้การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 30 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  27/2560) เรื่อง  การ
เปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2548) เรื่อง การเปลี่ยน
ระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ”   หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“รายวิชา”  หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 

      “หลักสูตรเดิม”  หมายความว่า หลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษา 
     “หลักสูตรใหม่”  หมายความว่า หลักสูตรที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนระดับการศึกษา 

“การเปลี่ยนระดับการศึกษา” หมายความว่า  การเปลี่ยนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 
ที่ก าลังศึกษาให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา 
เดียวกันในระดับที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าหลักสูตรที่ก าลัง
ศึกษานั้น 
 

ข้อ 5 ผู้มีสิทธ์ิขอเปลี่ยนระดับการศึกษา   
5.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

5.2 กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ผู้มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

90 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

1 

5.2.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F  มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท า
วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ 

5.2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

5.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
5.3 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ในกรณีต่อไปนี้ 
5.3.1 สอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผ่าน 
5.3.2 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน 
5.3.3 สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน 
5.3.4 คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ข้อ 6 หลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษา 
6.1 การขอเปลี่ยนระดับการศึกษาส าหรับนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ  สามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
6.2 การโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา 

 6.2.1 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในหลักสูตร
ใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชา ท่ีมีค่าคะแนน B หรือ S และน าค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 

6.2.2 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิม ท่ีมิได้เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชา 
ในหลักสูตรใหม่ แต่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับบางรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 

6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ใหม่ ท้ังนี้ กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสูงกว่าหลักสูตรที่ก าลังศึกษาต้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา 

6.3 การนับระยะเวลาการศึกษา 
6.3.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับต่ ากว่าไปหลักสูตรระดับสูงกว่า ให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่โดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม 
6.3.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับสูงกว่าไปหลักสูตรระดับต่ ากว่าให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรเดิม ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลือภายหลังการเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องไม่
มากกว่าระยะเวลาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่ 

6.4 การเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้เปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
ระดับการศึกษา โดยใช้รหัสตามปีการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม และเปลี่ยนรหัสตามระดับ
การศึกษา และสาขาวิชาของหลักสูตรใหม่ 
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6.5 การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรใหม่
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

ข้อ 8 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 10 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 11 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  28/2560) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

-------------------------- 
 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 31.2 ข้อ 31.5 และ ข้อ 32 เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6(3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัด
คุณสมบัติ ไว้ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 28/2560) เรื่อง การ
สอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  

3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ 

  3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งท่ี 1)  

ข้อ 4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่านเพื่อการส าเร็จการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ 
4.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ภาคการ  ศึกษาละ 1 

ครั้ง ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาเดียวกันได้อีก 1 ครั้ง และสามารถจัดสอบในภาคการศึกษา
พิเศษได้ 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

4.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

4.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  
หมายถึง สอบไม่ผ่าน 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิต
วิทยาลัย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
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4.5 นักศึกษาตามข้อ 4.3 ทีส่อบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง นักศึกษาที่
สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 55.8 

ข้อ 5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดย
อิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือท้ังสองแบบใน 
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจดัสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ 

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
5.3.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็นต้นไป 
5.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษาแผน ก 

แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น  A 
B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัด
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์
อันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 
 5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน                   หรือ U 
หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
 5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์เสนอ ขออนุมัติ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 
 5.6 นักศึกษา ตามข้อ 5.3.1 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง และ
ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิ ทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบวัด
คุณสมบัติครั้งท่ีสองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 27/2560 เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 5.7 นักศึกษาตามข้อ 5.3.2 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 

ข้อ 6 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 7 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  29/2560) 
เร่ือง  การป้องกันการคดัลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  

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

เพื่อให้วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่เช่ือถือได้ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น มี
จริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองด้วย
วิธีการที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์
การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือประกาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
คณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่               8  ธันวาคม 2559 
จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 29/2560) เรื่อง การ
ป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 164/2557) เรื่อง การป้องกันการ

คัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการใช้โปรแกรม 

Turnitin ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก หรือน า
ผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

ข้อ 5 ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา มอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานขอให้ช่วยกันปลูก
จิตส านึกให้นักศึกษาไม่คัดลอก หรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Turnitin 
ตรวจสอบรายงาน และส่ง Turnitin Originality Report พร้อมรายงานด้วย 

ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ควบคุมการท าวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพ 
และเป็นที่เช่ือถือได้และฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรมในการวิจัย โดยก าหนดให้นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น ด้วย Turnitin Originality Report พร้อมกับการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษา
อิสระ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในระหว่างการท าวิจัย การขออนุมัติเค้าโครง การขอ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ  

ข้อ 7 ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin 
Originality Report ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาหลักนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับเค้าโครง
วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.23 
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ข้อ 8 ในขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin Originality Report 
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
ก่อนก าหนดวันสอบอย่างน้อย 20 วัน โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.25  

ข้อ 9 ผลการพิจารณา Turnitin Originality Report จะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินผลการสอบ
วิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 

ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รายงานผลการพิจารณาความคิดเห็นต่อ 
Similarity Index ในแบบ Turnitin Originality Report และให้นักศึกษาน าแบบ Turnitin Originality Report 
ส่งพร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 

Turnitin Originality Report ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พิจารณา
และรายงานผล ต้องเป็น Turnitin Originality Report ฉบับที่ตรวจสอบจากรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
การศึกษาอิสระ ภายหลังการสอบ พร้อมส่ง 
 ข้อ 11 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 12 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  25  มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  32/2560) 
เร่ือง  เง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา 

-------------------------- 
เพื่อให้การด าเนินการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก าหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการ
ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  32/2560) เรื่อง 
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548) เรื่อง เง่ือนไขและแนว

ปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา  
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที ่

4.1 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ข้อ 55.2 และ 55.4 
4.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ก่อนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
4.3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

ข้อ 5 การขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บุคคลที่ประสงค์จะขอคืน
สถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่ถูกให้พ้นสภาพและ
หลังการคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา รวมแล้วไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบข้างต้น ข้อ 14  

ข้อ 7 การนับหน่วยกิต ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้วทั้งหมด ส่วนรายวิชาที่ยังไม่มี
การประเมินผล จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพเป็นนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
การขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ฉบับที ่  074 /2559 

เร่ือง  รายวิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------- 
 เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป็นการก ากับคุณภาพการศึกษาด้านพ้ืนฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 ในส่วนงานตามมาตรา 9 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบ
อ านาจการให้ปฏิบัติการแทน จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 074/2559) เรื่อง 
รายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
 ข้อ  3 ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  68/2537 เรื่อง การลงทะเบียนวิชา  211 
711 EDUCATIONAL  PHILOSOPHY  วิชา 211 712 EDUCATIONAL SOCIOLOGY และ วิชา 213 711  FOUNDATIONS OF 
PSYCHOLOGY   
 ข้อ  4 ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) ที่ไม่ได้
ส าเร็จการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา  

4.1  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือผู้
ที่มิได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ใน
รายวิชาปรับพื้นฐานการศึกษาต่อไปนี้ จ านวน  6 หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้า
ศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

224 777    ปรัชญาการศึกษา                  3(3-0-6) 
              EDUCATIONAL PHILOSOPHY  

225 883    จิตวิทยาส าหรับนักการศึกษา      3(3–0–6) 
              PSYCHOLOGY  FOR  EDUCATOR  

4.2  ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับนี้  
หลักสูตรจะต้องก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยมีเนื้อหา

รายวิชาไม่น้อยไปกว่ารายวิชาปรับพื้นฐานตามประกาศฉบับนี้   
 ข้อ  5 ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้
 ข้อ  6 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ประกาศ   ณ   วันที่    3   มีนาคม    พ.ศ.  2559   

    (ลงช่ือ) ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ ์
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ)์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ฉบับท่ี  054/2560 

เร่ือง  รายวิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------- 
 เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการก ากับคุณภาพการศึกษาด้านพื้นฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี15 มิถุนายน 
2560 และคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที ่ 21  มิถุนายน 2560 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 ในส่วนงานตามมาตรา 9 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
มอบอ านาจการให้ปฏิบัติการแทน   จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  54/2560) 
เรื่อง รายวิชาปรับพื ้นฐานทางการศึกษา ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  
 ข้อ  3 ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท  (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)              
ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา  

3.1  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือผู้
ที่มิได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
การศึกษาต่อไปนี้ จ านวน  6 หน่วยกิต  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะ
ถือว่าไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

ED430777  ปรัชญาการศึกษา                  3(3-0-6) 
              EDUCATIONAL PHILOSOPHY  

ED377777  จิตวิทยาส าหรับนักการศึกษา      3(3–0–6) 
              PSYCHOLOGY  FOR  EDUCATOR  

3.2  ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับนี้  
หลักสูตรจะต้องก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษาเฉพาะด้านของหลักสูตร 

โดยมีเนื้อหารายวิชาไม่น้อยไปกว่ารายวิชาปรับพื้นฐานตามประกาศฉบับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
 ข้อ  4 ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ  5 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มีอ านาจวินิจฉัยสั ่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี    26     มิถุนายน    พ.ศ.  2560  

 (ลงช่ือ) ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ ์
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
ฉบับท่ี   009/2551 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการแก้เกรด I  ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการก ากับคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ครั้งที่   2/2551  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้เกรด I  ของ
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 

1. ระยะเวลาการแก้เกรด  I  
นักศึกษาที่ได้เกรด I จะต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์ประจ าวิชา เพื่อขอสอบชดเชย และ/หรือปฏิบัติงานให้ครบ

ตามที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด ภายในภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนั้นจะได้รับการเปลี่ยนเกรด  I  เป็น  F 
2.  การขอขยายเวลาการแก้เกรด I 
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการแก้เกรด I ภายในก าหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นักศึกษาจะต้อง

ด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศึกษาศาสตร์
อย่างช้า  7  วัน ก่อนวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้เกรด I 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดการอนุมัติให้
ขยายเวลาการแก้เกรด I แล้ว แต่นักศึกษายังไม่สามารถด าเนินการแก้เกรด I ให้แล้วเสร็จนักศึกษาจะได้รับการเปลี่ยน
เกรด I เป็นเกรด F ทันที ยกเว้นเฉพาะกรณีที่อาจารย์ประจ าวิชาไม่สามารถด าเนินแก้เกรด I ให้แก่นักศึกษาได้
เท่านั้น 

3. ผลการแก้เกรด I 
ส าหรับในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารย์ประจ าวิชาจะเปลี่ยนผลการเรียนจากเกรด 

I  ได้ไม่เกินเกรด B+ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ 

4.  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  มีนาคม   พ.ศ.  2551 
 
  (ลงช่ือ)  ไพศาล  สุวรรณน้อย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  สุวรรณน้อย) 
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 (ฉบับท่ี 53/2557) 

เร่ือง  ยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติในการแก้เกรด  I และการแก้เกรด  I ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการให้เกรด I  และแก้เกรด I  ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2548 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 
 

ประกาศ    ณ  วันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ.2557 
 
                                             (ลงช่ือ)  เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์) 
                        รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับท่ี 6/2550) 
เร่ือง การสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข 
-------------------------- 

 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการสอบประมวลความรู้ไว้ดังนี้ 

1.   การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาใน
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

2.   เนื้อหาวิชาที่สอบแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบริหาร (Management) หมวดวิชาการ
วิจัย (Research) หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้  (Information and Knowledge Management) 
หมวดวิชาการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ  (Information Organization and Development)  และหมวด
วิชาการบริการสารสนเทศ (Information Services) นักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกสอบ 3 หมวดวิชา จาก 5 หมวด
วิชาข้างต้น 

3.  รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหมวดวิชา 
หมวดวิชาการบริหาร  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีการบริหาร การ   วางแผนและการ

จัดท าโครงการ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ  ประยุกต์ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่
ในการจัดการองค์การ ฯลฯ 

หมวดวิชาการวิจัย ครอบคุลมเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิจัย 

หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ    ความรู้ในบริบท
ขององค์การ และสังคม เทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมความรู้และห้องสมุดดิจิทัล ฯลฯ 

หมวดวิชาการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา และจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล การจัดท าดรรชนี และสาระสังเขป ธีซอรัสและหัวเรื่อง แนวคิดและกล
ยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 
 หมวดวิชาการบริการสารสนเทศ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีการ   บริการ การวางแผน 
และการบริหารงานบริการ เทคโนโลยีที่ใช้ในงานบริการสารสนเทศ  แนวโน้มใหม่ในการบริการ และการประเมิน
คุณภาพของการบริการ ฯลฯ 

4.  ก าหนดการจัดสอบ จะด าเนินการจัดสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียนของแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้ก าหนดวันและเวลาที่จัดสอบแต่ละครั้งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

5.  การขอสอบ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบประมวลความรู้จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอสอบประมวล
ความรู้ (บว.30) พร้อมช าระเงินท่ีงานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยื่นแบบขอสอบเพื่อ
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ระบุหมวดวิชาที่ต้องการเลือกสอบที่สาขาวิชา อย่างน้อย 15 วัน ก่อนก าหนดวันสอบ  นักศึกษาที่ยื่นขอสอบช้ากว่า
ก าหนดเวลาที่ระบุข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาให้สอบในภาคการศึกษานั้น ๆ  

6.  การประเมินผลการสอบ นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกหมวดวิชาที่เลือกสอบโดยได้คะแนนรวมทุกหมวด
วิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า สอบผ่าน  กรณีที่สอบ
ผ่านจะได้สัญลักษณ์ S กรณีที่สอบไม่ผ่านจะได้สัญลักษณ์ U โดย  สาขาวิชาจะประกาศผลการสอบภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ 

7.  นักศึกษาสามารถสอบประมวลความรู้ได้ 2 ครั้ง นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน 
จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อก าหนดอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 หรือ  ระเบียบอื่นใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 ประกาศ  ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2550 
 
 
           (ลงช่ือ)   อุทัยวรรณ  ด่านวิวัฒน์ 
            (นางสาวอุทัยวรรณ  ด่านวิวัฒน์) 
                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 36/2549) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ) 
-------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ และมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 36/2549) เรื่อง การสอบประมวล
ความรู้ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ)” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน ซึ่งด าเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ 
 ข้อ 4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว (ยกเว้นการศึกษาอิสระ และวิชาภาษาอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (แบบ บว.30) 
 ข้อ 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ไม่น้อยกว่า 4 
คน ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง (ตามแบบ บว.31) 
 ข้อ 6. การสอบประมวลความรู้  ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 7. เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน) 
 ข้อ 8. การประเมินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นสัญลักษณ์ S  หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง 
สอบไม่ผ่าน 
 ข้อ 9. นักศึกษาตามข้อ 2 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง ในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งท่ีสองแล้วไม่ผ่านให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 10.  ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิต และให้คณะส่งผลให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับ
จากวันสอบ (แบบ บว.32) 
 ข้อ 11. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 12. ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการค าวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
  ประกาศ  ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
                         (ลงช่ือ)  ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
      (รองศาสตราจารย์ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 

         คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี   73/2552) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

------------------------ 
 
            เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม  2552  จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป 
 
                              ประกาศ  ณ  วันท่ี    20  สิงหาคม  พ.ศ.2552 
 
 
 
                                                                  (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย์ 
 (รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  73/2552) 
--------------- 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม                   
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
1)  การสอบประมวลความรู้ 
1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งด าเนินการโดย 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
1.2  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  

ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

1.3   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี ้
 1.3.1   อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ    1  คน 
 1.3.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     1  คน 
 1.3.3    กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1  คน 
 1.3.4   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   2  คน 
            หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
1.4  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  
1.5  เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้ 

1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 
  1.5.2  การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้สามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะด าเนินการท าการศึกษาอิสระให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

2)  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติ 
1.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา

แรกเป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
1.3 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี ้
 1.3.1   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    1  คน 
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 1.3.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     1  คน 
 1.3.3   กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1  คน 
 1.3.4   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   2  คน 
  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
1.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับท่ี 35/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งท่ี 1) และประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  

1.5  เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ 
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี

ความรู้ และความพร้อมที่จะด าเนินงานวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  การขอสอบและขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ 
1)  นักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้ ต้องมีการเสนอ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2)  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว ต้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  และเสนอขออนุมัติเค้าโครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
และแผน ข  ภายใน 1 ปีการศึกษา  และนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา แผน ข. จะเสนอขออนุมัติเค้าโครงได้ หลังจากสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้แล้ว  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  ต้องขอเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใน  
2 ปีการศึกษา หลังจากสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ก่อนการน าเสนอ 1 สัปดาห์ 

3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงและ
ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ประกอบด้วย 

 3.1.1  อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 3.1.3  กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1 คน 
 3.1.4  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 

3.1.3 และ/หรือ 3.1.4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 3.1.3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้
กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบเค้าโครงและประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ในเรื่อง
นั้น ๆ จนแล้วเสร็จ 
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4) เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ   

 เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จ านวนเท่ากับกรรมการสอบเค้าโครง รวม
อีก 1 ชุด เพื่อส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
ภายใน 30 วัน หลังสอบ หากพ้นก าหนดระยะเวลาในการส่งให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็นโมฆะ  ให้นักศึกษา
ด าเนินการท าเรื่องขอสอบใหม่ 
3 การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1)   นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก 
ภาคการศึกษา   

2) การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษารายงานความก้าวหน้าฯ ครั้ง
สุดท้าย ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ อย่างน้อย 1 เดือน 

3)  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริมาณงาน

ของนักศึกษาเพื่อระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

ระดับปริญญาโท   
วิทยานิพนธ์   
1.  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้  1   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา   1   หน่วยกิต 
3.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ  2   หน่วยกิต 
4.  เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จสมบูรณ์    1   หน่วยกิต 
5.  สร้างเครื่องมือวิจัย      2   หน่วยกิต 
6.  เก็บรวบรวมข้อมูล      1   หน่วยกิต 
7.  วิเคราะห์ข้อมูล       2   หน่วยกิต 
8.  เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ     2   หน่วยกิต 
     รวม   12   หน่วยกิต  
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

109 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
1 

การศึกษาอิสระ 
1.  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้ และเรียบเรียงเค้าโครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 
2.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ  1   หน่วยกิต 
3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3  เสร็จสมบูรณ์   1   หน่วยกิต 
4.  สร้างเครื่องมือวิจัย และหรือเก็บรวบรวมข้อมูล   2   หน่วยกิต 
5.  วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ  1   หน่วยกิต 
     รวม   6   หน่วยกิต 
 
ระดับปริญญาเอก 

 เกณฑ์การก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็นไปตาม
ปริมาณงานท่ีได้ปฏิบัติจริงของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังน้ี 
 1.  การน าเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 2.  การท าการทดลองและวิเคราะห์ผล  ถือเป็น 50% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 3   การเขียนวิทยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 4   การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ ถือเป็น  5%  ของปริมาณงานท้ังหมด 
 5.  การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็น 10% ของปริมาณงานท้ังหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีได้ปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
 การก าหนดค่า S ให้พิจารณาเป็นสัดส่วนกับจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของ
หลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 
4 การสอบ  การประเมินผล การรายงานผล  การส่งเล่ม  และมาตรฐาน วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1)  การสอบวิทยานิพนธ์ 
1.1  ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 
1.2   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
1.2.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1  คน 
1.2.4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   1  คน 
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย    1  คน 

การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.2.3 และ1.2.4  
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ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็นอาจ 
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   

ทั้งนี้ จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้ง 
ซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ 
 2)  การสอบการศึกษาอิสระ 

 1.1  ก าหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย  โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 

 1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มี 
ผลสมบูรณ์  ประกอบด้วย 

1.2.1 อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
อย่างน้อย 1 คน 
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็นอาจ 

เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   
ทั้งนี้ จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้ง 

ซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้ 
 3)   ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 4)  การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
       1.1  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไป
ยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
       1.2  คณะให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีสาขาวิชาเสนอ 
และแจ้งผลการประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป 
 5)  นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผ่าน มีสิทธ์ิขอสอบครั้งท่ี 2 ได้ภายใน 15 วัน หลังวัน
สอบและต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบก าหนดการแก้ไข    การสอบครั้งท่ี 2 จะต้องด าเนินการขอสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ 
 6)  เมื่อสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแล้ว นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่ว่ากรณีใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 
สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่ 
 7)  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
        1.1  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 72/2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 9 
        1.2  การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
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                        1.2.1  ให้ส่งท่ีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
  1.2.2  นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม (เข้าปก 1 เล่ม และที่ยัง
ไม่เข้าปก 1 เล่ม) พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 แผ่น ซึ่งคณะกรรมการสอบให้
ความเห็นชอบแล้ว  
 8)  มาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 
       1.1  วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 72/2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10 
        1.2  การศึกษาอิสระ 
                        1.2.1  รูปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
                        1.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ต้องเป็นปกแข็งหุ้มผ้าแร็กซีน 
  1.2.3  ปกใช้สีกรมท่า(สีน้ าเงินเข้ม) 
  1.2.4  การเข้าเล่มการศึกษาอิสระ ต้องเป็นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ้มสันและติดใบ
รองปกสีขาว 
  1.2.5  สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็นไปตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม 
 

5.  เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เป็นดังนี ้
 

เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  70  คะแนน 
  การน าเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  
 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 
1.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัย

เพื่อตอบปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ  
1.2 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
1.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

8 
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ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3 ความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1  การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด  
       ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจัยสู่ 
      การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสม 

6  

4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจัยที่ใช้ 
4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุม 
      ตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ 
4.3  ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยเทคนิควิจัย การ 
      เลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
4.4  ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
4.5  ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการด าเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
4.6  ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 

20  

5 ผลงานวิจัย 
5.1  การสรุปผลถูกต้องและเชื่อถือได้ 
5.2  ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
5.3  ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจัย 
5.4  ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจัย 

10  

6 การอภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัย   
      ที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย 
6.2  ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจ ากัดในการวิจัย 
6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจัยท่ีควรท าต่อไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงาน 
การศึกษาอิสระ 
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 

10  
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ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

7.2  จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง 
7.3  ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน 
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล 

 รวมคะแนนทั้งสิ้น 70  

   
2)  การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. การน าเสนอผลงาน 
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
1.2 ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ในการน าเสนอ 
1.3 การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมั่นของผู้น าเสนอ 
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีน าเสนอกับท่ีเขียนใน

วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

20 
 
 
 

 

2 การตอบค าถาม 
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
2.2 ความสามารถในการตอบค าถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ 
      ปรากฏในงานวิจัย 
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจัยที่ท าและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ 
ของผลจากการวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ  

10  

 รวมคะแนนทั้งสิ้น 30  

 
หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน 
  Excellent 80-100 % 
  Good  70-79   % 
  Pass  60-69   % 

  Fail    60   % 
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

ภายใน 3 วัน  หลังจากสอบเสร็จ) 
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เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 คุณภาพของวิทยานิพนธ์    60% (300 คะแนน) 
 การน าเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  30% (150 คะแนน) 
 การเผยแพร่ผลงาน     10% ( 50  คะแนน) 
    รวม   100% (500 คะแนน) 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. คุณภาพของวิทยานิพนธ์ 60% 
1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ 

1.1.1  ภาษาไทย 
1.1.2 ภาษาอังกฤษ 

(ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ส าคัญ
ทั้งหมดและสื่อความหมายได้ถูกต้อง 

 
 

10 
10 
 
 

 

 1.2 ความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 
      1.2.1 ความชัดเจน 
      1.2.2 การใช้เหตุผล 
      1.2.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
      1.2.4 น ามาซึ่งข้อมูลใหม่ หรือตอบค าถามวิจัยได้   

30  

 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.3.1 ความชัดเจน 
      1.3.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
      1.3.3 ประโยชน์ในการน าไปใช้  

30  

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
      1.4.1 ความครอบคลุม 
      1.4.2 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวน 
              วรรณกรรม 
      1.4.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย  

30  

 1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
      1.5.1 ความชัดเจนและความถูกต้อง 
      1.5.2 ครอบคลุมรายละเอียดที่จ าเป็น 

25  
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ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

 1.6 ผลการวิจัย 
      1.6.1 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ 
      1.6.2 ความชัดเจน และถูกต้องของผลการวิจัย 
      1.6.3 รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล 
      1.6.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

30  

 1.7 การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลการวิจัย 
      1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห์ 
      1.7.2 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้           ต่าง ๆ 
               จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและผลการวิจัยมาใช้ในการ 
               ตอบปัญหาทางการวิจัย 
      1.7.4 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จาก 
               หลักฐานการวิจัย 

75  

 1.8 การสรุปและข้อเสนอแนะ 
      1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับ 
               วัตถุประสงค์ 
      1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน า 
               ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
      1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวิจัยท่ีควร 
               ศึกษาต่อไป 

20  

 1.9 การอ้างอิง 
      1.9.1 ความถูกต้องของการอ้างอิง 
      1.9.2 ความถูกต้องของรูปแบบการอ้างอิง  

15  

 1.10 การใช้ภาษาในการเขียนและจัดโครงสร้างในการน าเสนอ 
 

รวม 

25 
 

300 

 

2. การน าเสนอและป้องกันวิทยานิพนธ์ 30% 
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ 
2.3 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมั่น 
2.5 ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่อ
อธิบายเหตุผล 

 
10 
10 
10 
20 
30 
 

 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

116 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

1 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2.6 ตอบตรงค าถาม 
2.7 ตอบค าถามสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอและสามารถให้
เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน 
2.8 ความเข้าใจในงานวิจัย และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจัย
ต่อองค์ความรู้ในสาขา 

รวม 

15 
30 
 

25 
 

150 

3. การเผยแพร่ 10% 
3.1 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

- ระดับท้องถิ่น 
- ระดับชาติ 
- นานาชาติ 

3.2 น าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ 
3.3 น าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ 

- ทางวาจา 
- ทางลายลักษณ์อักษร 

3.4 น าเสนอผลงานในการประชุมระดับท้องถิ่น 
- ทางวาจา 
- ทางลายลักษณ์อักษร 

50 
 

30 
40 
50 
50 
 

40 
30 
 

30 
25 

 

 หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน      50 
คะแนน ในกรณีที่มีการเผยแพร่มากกว่า 1 รายการ หรือในแต่ละ
รายการ (เนื้อหาแตกต่างกัน) มากกว่า   1 ครั้ง จะได้คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

  

 รวมคะแนนทั้งสิ้น 500  

   
หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน 
  Excellent  80-100 % 
  Good   70-79   % 
  Pass   60-69   % 

  Fail      60   % 
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

ภายใน 3 วัน  หลังจากสอบเสร็จ) 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  51  /2554) 
เร่ือง    การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท   หลักสูตรนานาชาติ 
 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6.3 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฉบับที่  
809/2545 ลงวันท่ี  20 พฤศจิกายน 2545  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่    1/2554 
เมื่อวันท่ี  28   เมษายน  2554  จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ   (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ                 
บัณฑิตวิทยาลัย) ไว้ดังน้ี    

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  51 /2554)  เรื่อง   การจัดการ 
เรียนการสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท   หลักสูตร
นานาชาติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ 2 .  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป  
         ข้อ 3.  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 4. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 
 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี    23    พฤษภาคม  พ.ศ. 2554        
   
 
        (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย์ 
 (รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี   51  /2554) 
-------------------------------------- 

 
หลักการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ    
 

1.   การลงทะเบียนเรียน 
 1.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต  ลงทะเบียนเรียน 3  ภาคการศึกษา  รวม  36  หน่วยกิต 
 1.2  หลักสูตรสาขาวิชา เป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดย
ท าบันทึกถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 1.3  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่ 2  และต้องเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว. 21  
 

2.   การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 2.1  นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  

2.2  นักศึกษายื่นแบบ บว. 21 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 2.3  หลักสูตรสาขาวิชา  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ ฯ  และ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

3.  การเสนออนุมัติเค้าโครงการศึกษาอิสระ 
 3.1  นักศึกษาเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ม บว.23 ให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาที่ 3  โดยนักศึกษาจะต้องเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระเพื่อให้
ค าแนะน าและพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 3.2  นักศึกษาเสนอแบบเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ บว.23 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมเล่มเค้าโครงการศึกษา
อิสระ เป็นจ านวน 2 เล่ม และแผ่น CD จ านวน 2 แผ่น   

3.3  เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาร่วมตรวจสอบและเสนอเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระพร้อมแบบฟอร์ม 
บว.23 ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

4.   การรายงานความก้าวหน้ารายวิชาการศึกษาอิสระ 
 4.1  นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าการท าการศึกษาอิสระทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวิชา
การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป 
 4.2  นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการศึกษาอิสระครั้งสุดท้าย ก่อนสอบการศึกษาอิสระ 
 4.3  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการท าการศึกษาอิสระ 
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 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าการท าการศึกษาอิสระของนักศึกษา เพื่อระบุ
หน่วยกิตรายวิชาการศึกษาอิสระที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  โดยหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทได้ก าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระทั้งสิ้น  6 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่  
2 จ านวน  2   หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่  3จ านวน 4  หน่วยกิต  
 การพิจารณาความก้าวหน้าของการท าการศึกษาอิสระ ให้พิจารณาการน าเสนอเค้าโครงและภาพรวม
ของการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

5.  การสอบประมวลความรู้ 
 5.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งด าเนินการโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

5.2  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอช่ือ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าวิชาสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

5.3  หัวข้อรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่  ทฤษฎีการจัดการ
การพัฒนาชนบท    ระเบียบวิธีวิจัย   กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาและหน่วยงานท้องถิ่น และการวิเคราะห์ปัญหา
ด้านกระบวนการจัดการพัฒนาชนบท  
 5.4  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง 
ๆ ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

5.5 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ S  หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน   
5.6  เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้  ให้สัดส่วนการประเมินผลการสอบข้อเขียนเป็นร้อยละ 

70 และการสอบปากเปล่าเป็นร้อยละ 30  โดยนักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลการสอบทั้ง
ข้อเขียนและปากเปล่า 

กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป  หากสอบครั้งที่สองไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 60.8 
 

6.  การสอบการศึกษาอิสระ 
 6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย 
 1)  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  
 2)  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
 3)  อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
            6.2  นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระให้คณะกรรมการสอบพิจารณา อย่างน้อย 20 วัน ก่อนวันสอบ 

6.3  คุณสมบัตินักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 72/2548 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 6.4  การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 49 และข้อ 50เรื่องการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้าย เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ 
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เกณฑ์การประเมินผลการสอบการศึกษาอิสระ 
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ   50 % 

2. การน าเสนอผลงาน    20 % 

3. การสอบปากเปล่า    30 % 
รวม    100 % 
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ 50 

     1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 10 

- สรุปสาระส าคัญของงานวิจัย/องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

- ระบุประเด็นปัญหาชัดเจน  

     1.2 วัตถุประสงค์ 10 

- ครอบคลุมปัญหาการวิจัย  

- ช้ีชัดถึงเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่จะได้จากการวิจัย  

     1.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 10 

- ครอบคลุมแนวคิด/ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิจัย  

- แสดงสภาพงานวิจัยท่ีผ่านมาในเรื่องเดียวกันนั้นอย่างครอบคลุม  

- การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ที่เหมาะสม  

    1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 10 

- ระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสมกับปัญหา / วัตถุประสงค์การวิจัย  

- การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างเหมาะสม  

- เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  

    1.5 ผลที่ได้จากการวิจัย 10 

- เชื่อถือได้  

- ให้ความรู้ใหม ่  

- ประโยชน์ในทางวิชาการ / การน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน / สังคมที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่ 2 การน าเสนอผลงาน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

2. การน าเสนอผลงาน 20 
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2.1 ภาษาที่ใช้ในการเขียน 5 

2.2 ความถูกต้องของข้อมูล / รายงาน 5 

2.3 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล 5 

2.4 รูปแบบของการจัดพิมพ์ 5 

 
ส่วนที่ 3  การสอบปากเปล่า 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

3. การสอบปากเปล่า 30 

3.1 การน าเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการ 5 

3.2 ความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยของตน 10 

3.3 การแสดงออก ความเช่ือมั่นในการน าเสนอ / สอบ 5 

3.4 การตอบค าถาม 10 

 
เกณฑ์การประเมิน  Excellent  90-100 % 

Good  75-89% 
Pass  60-74% 
Fail  < 60% 

 
*กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องส่งคะแนนปกปิดมาที่งานสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันหลังจาก
วันสอบ  
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หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
 

ค่าตอบแทน ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ระบบปกติ (นานาชาติ) 

ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีต่อหน่วยกิต 12,000 

ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติต่อหน่วยกิต 12,000 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระต่อเรื่อง 10,000 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต่อครั้ง  5,000 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง  6,000 

 
แนวปฏิบติัการเบิกจ่าย 
1.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอน เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายที่รวมถึงการสอนของอาจารย์พิเศษ และ    
      หรือวิทยากร การคุมสอบ การออก การตรวจข้อสอบ และประเมินผลรายวิชา 
2.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในกรณีมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 3 คน ให้จ่ายดังนี้ 
     2.1 นักศึกษา 2 คน จ่ายหนึ่งในสอง ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น 
     2.2 นักศึกษา 1 คน จ่ายหนึ่งในสี่ ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น 
3.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามอัตราข้างต้นโดยจ่ายอัตราส่วน 2 : 1 กรณีมีที่

ปรึกษาร่วม  
4.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้จ่ายดังนี้ 
     4.1  ถ้ามีกรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ในอัตรา 6 : 4  
     4.2  ถ้ากรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายในอัตรา 4 : 3 : 3 
5.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามอัตราข้างต้นโดยโดยจ่ายประธานกรรมการ 

1,800 บาท และกรรมการคนละ 1,400 บาทเท่ากัน  
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 98/2556) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

------------------------ 
 
            เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และ 
การสอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและและ
นวัตกรรม    สาขาวิชาร่วม   บัณฑิตวิทยาลัย   คณะวิทยาศาสตร์    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ในการเวียน ครบรอบการเวียนเมื่อวันที่ 21  
ตุลาคม  2556  จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นต้นไป 
 
                              ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 
 
 
 (ลงช่ือ)  ล าปาง  แม่นมาตย์  
 (รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  98/2556) 
--------------- 

 
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม   สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. การสอบประมวลความรู้ 
1)  การสอบประมวลความรู้ 
1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า ซึ่งด าเนินการ 

โดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
1.2  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นักศึกษาแผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  

ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

1.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน  โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง  

1.6  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  

1.5  เกณฑ์การสอบผ่านการประเมินการสอบประมวลความรู้ 
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 

  1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะด าเนินการท าการศึกษาอิสระให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
2. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  การขอสอบและขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

1)   นักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้ ต้องมีการเสนอ 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2)  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเสนอขออนุมัติเค้า
โครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  ภายใน 1 ปี การศึกษา  นับจากที่
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ก่อนการน าเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  และส าหรับนักศึกษา แผน ข  ต้องเสนอขออนุมัติเค้า
โครงการศึกษาอิสระ ภายใน 1 ปีการศึกษา นับจากที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม 
บว.23   
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3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย 

 3.1.1  อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
 3.1.3  กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1 คน 
 3.1.4  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   1 คน 
 กรรมการ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 3.1.3 และ/

หรือ 3.1.4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 3.1.3 และ/หรือ 3.1.4 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้
กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ 

4) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนับเป็นเสียงเดียว เพื่อน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ   

 เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการสอบเค้าโครงและบวกเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อส่งให้กับ
บัณฑิตวิทยาลัย ที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ภายใน 30 วันหลังสอบ 
หากพ้นก าหนดระยะเวลาในการส่งให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็นโมฆะ  ให้นักศึกษาด าเนินการท าเรื่องขอสอบ
ใหม ่

3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
1)   นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก 

ภาคการศึกษา   
2) การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และหรือเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรก าหนด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ  

3)  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อ

ระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่ ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินเมื่อผ่านหัวข้อต่าง ๆ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ระดับปริญญาโท   
วิทยานิพนธ์   
1.  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้   1   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    1   หน่วยกิต 
3.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ    2   หน่วยกิต 
4.  เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จ     1   หน่วยกิต 
5.  สร้างเครื่องมือวิจัย       1   หน่วยกิต 
6.  เก็บรวบรวมข้อมูล       2   หน่วยกิต 
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7.  วิเคราะห์ข้อมูล        2   หน่วยกิต 
8.  เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ      2   หน่วยกิต 
     รวม            12   หน่วยกิต 
การศึกษาอิสระ 
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้และเรียบเรียงเค้าโครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 
2.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ   1   หน่วยกิต 
3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3  เสร็จ     1   หน่วยกิต 
4.  สร้างเครื่องมือวิจัย และหรือเก็บรวบรวมข้อมูล    2   หน่วยกิต 
5.  วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ   1   หน่วยกิต 
     รวม    6   หน่วยกิต 
 

4. การสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
1)  การสอบวิทยานิพนธ์ 
1.1  ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวท้ังเล่ม โดยมีบทคัดย่อ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 
1.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
1.2.3 อาจารย์ประจ า   ไม่น้อยกว่า  1  คน 
1.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  1  คน 

  ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานกรรมการสอบ  
ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน  ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า 

ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็น 
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ท้ังนี้ จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะสามารถตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ทัน 
 1.3   ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบการประเมินผล โดยให้นับ(คณะ)
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารย์ประจ าเป็น 1 เสียง และ(คณะ)ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผล
การประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
 1.4  การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
        1.4.1  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
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        1.4.2  แจ้งผลการประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป 
 
 2)  การสอบการศึกษาอิสระ 

1.1  ก าหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวท้ังเล่ม โดยมี
บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
ก่อนวันสอบ 

1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มี 
ผลสมบูรณ์  ประกอบด้วย 

1.2.1 อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อย่างน้อย 1 คน 
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน  ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมี
ผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็น 
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ท้ังนี้ จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะสามารถตรวจอ่านการศึกษาอิสระ ได้ทัน 
 1.3   ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 1.4  การรายงานผลการสอบการศึกษาอิสระ 
        1.4.1  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
        1.4.1  แจ้งผลการประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป 
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5.  เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เป็นดังนี ้
เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
(คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  70  คะแนน 
  การน าเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  
 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 
1.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัย

เพื่อตอบปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ  
1.2 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
1.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

8 
 
 
 

 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3 ความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1  การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจัยสู่การก าหนด 
     กรอบแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสม 

6  

4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจัยที่ใช้ 
4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุม 
      ตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ 
4.3  ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยเทคนิควิจัย การ 
      เลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการด าเนินการวิจัยกับ วัตถุประสงค์ 
4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

20  
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ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5 ผลงานวิจัย 
5.1  การสรุปผลถูกต้องและเชื่อถือได้ 
5.2  ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
5.3  ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจัย 
5.4  ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจัย 

10  

6 การอภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย 
6.2  ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจ ากัดในการวิจัย 
6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจัยท่ีควรท าต่อไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 
7.2 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง 
7.3  ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน 
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งสิ้น 70  
   

2)  การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า 

ล าดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. การน าเสนอผลงาน 
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
1.2 ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ในการน าเสนอ 
1.3 การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.5 บุคลิกภาพการแสดงออกความเชื่อมั่นของผู้น าเสนอ 
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีน าเสนอกับท่ีเขียนใน

วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

20 
 
 
 

 

2 การตอบค าถาม 
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
2.2 ความสามารถในการตอบค าถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัย 
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจัยที่ท าและเข้าใจถึง 
      ความสัมพันธ์ของผลจากการวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ   

10  

 รวมคะแนนทั้งสิ้น 30  
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หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน 
  Excellent  80-100 % 
  Good   70-79   % 
  Pass   60-69   % 
  Fail      60   % 

(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
ภายใน 3 วัน  หลังจากสอบเสร็จ) 
 

 3)  นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผ่าน มีสิทธ์ิขอสอบครั้งท่ี 2 ได้ภายใน 15 วัน หลังวัน
สอบและต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบก าหนดการแก้ไข    การสอบครั้งท่ี 2 จะต้องด าเนินการขอสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 4)  เมื่อสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแล้ว นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่ว่ากรณีใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่            
1 สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านกัศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่ 
6. การส่งเล่ม  และมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
 1)  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
        1.1  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2555 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 9 
        1.2  การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
                         1.2.1  ให้ส่งท่ีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
  1.2.2  นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 แผ่น ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมการตีพิมพ์
หรือน าเสนอผลงานวิจัยท่ีใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาต่อคณะภายใน 3 วันท าการ 
                         1.2.3  ให้คณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไม่เย็บเล่ม จ านวน 1 เล่ม และ
แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลฉบับเต็ม ต่อส านักวิทยบริการ  
 2)  มาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 
       1.1  วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 88/2555 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10 
        1.2  การศึกษาอิสระ 
                        1.2.1  รูปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
                        1.2.2 ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ต้องเป็นปกแข็งหุ้มผ้าแร็กซีน 
  1.2.3  ปกใช้สีกรมท่า(สีน้ าเงินเข้ม) 
  1.2.4  การเข้าเล่มรายงานการศึกษาอิสระ ต้องเป็นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ้มสัน
และติดใบรองปกสีขาว 
  1.2.5  สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็นไปตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นปกในใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา  และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 21/2554) 
เร่ือง “การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

 
 เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มีแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2554 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษา ได้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2554) 
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  บทความ หมายถึง วิจัยทีไ่ด้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ต้องเป็นบทความเต็มรูปแบบ 

 ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในแผนการศึกษาที่มีการท าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 4. แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  4.1 ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 66/2550 เรื่อง การ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษา 
  4.2 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีช่ือนักศึกษาผู้ท า
วิทยานิพนธ์เป็นช่ือแรก 
  4.3 บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีบทความ
ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์(Proceeding Full Paper) เพื่อใช้ประกอบการขอส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิ เคราะห์ สรุปการทบทวน
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง(Review Article)  
  4.4 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทน า (ที่มา ความส าคัญของปัญหา) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของวารสารที่ตีพิมพ ์
  4.5 บทความที่ตีพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบการขอส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง โดย 
   4.5.1 ระดับปริญญาโท วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยู่ในฐาน TCI หรือ วารสาร
นานาชาติที่มี Peer Review หรือ SCOPUS หรือ ISI  
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   4.5.2 ระดับปริญญาเอก วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยู่ในฐาน SCOPUS หรือ ISI 
 ข้อ 5. แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
  5.1 บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ให้ถ่ายเอกสารหน้าปกและปกใน
วารสารมาพร้อมกับบทความ หรือเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศของ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ถ้ามี) 
  5.2 กรณีมีหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ต้องระบุว่า จะตีพิมพ์ฉบับใด ระยะเวลาที่วารสารตอบรับว่า
จะตีพิมพ์ได้ ส าหรับวารสารระดับชาติ ต้องไม่เกิน 1 ปี และวารสารระดับนานาชาติต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับขอส าเร็จการศึกษา และให้ถ่ายเอกสารหน้าปก และปกในวารสารฉบับล่าสุดมาพร้อมกับ
บทความที่ตีพิมพ์ หรือเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ถ้ามี) และส่งให้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 
 ข้อ 6. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาต้องตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดี เป็นผู้วินิจฉัย และการวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 
 (ลงช่ือ) สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์) 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

133 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
1 

ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 10 /2555) 

เร่ือง เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
------------------------------------------------ 

เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล  และรวมทั้งเป็นการผลักดัน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในระดับโลก   จึงออกประกาศ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับท่ี 10/2555) เรื่อง เงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตรที่มีรหัสประจาตัว
นักศึกษาข้ึนต้นด้วยรหัส 53 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“บทความ” หมายถึง บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และ 

ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว 
“การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ 

(Journal) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดของหลักสูตรหรือของทุน 

“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง 
วิชาการที่มีก าหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา และบทความที่
จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) โดยที่
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานของ SCOPUS หรือ ISI วารสารวิชาการในระดับชาติ 
อย่างน้อยต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเป็นผู้ตรวจสอบอ่าน 
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น ๆ 

ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อส าเร็จการศึกษา มีดังนี ้
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน 

วิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น
ทีย่อมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการที่
บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) ที่มีการประเมินจากผู้
ประเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 
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4.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระหรือ
บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาหรือน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding)  

ข้อ 5 การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการ
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้  

5.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม 
ส าเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์  

5.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับการ 
ตีพิมพ์ต้องระบ ุเดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และส าเนาหน้าปกและปกใน
วารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลา
ที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีนักศึกษาใช้
หนังสือตอบรับการส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 6 การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระให้
ด าเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้  

6.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม 
ส าเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการศึกษาอิสระ  

6.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ 
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และส าเนาหน้าปกและ
ปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ี
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 7 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระที่เผยแพร่  
7.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีช่ือนักศึกษา ผู้ท า 

วิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก  
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอส าเร็จ 

การศึกษาต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาท้ังหมด  
7.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่ตีพิมพ์  
7.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 4 ของประกาศนี ้ 

ข้อ 8 ให้คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการ
หรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณบดีวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่นมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2555 
 

(ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  ค านวณศิลป์ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธ์ิ  ค านวณศิลป์) 
        คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
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ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 010/2556) 

เร่ือง  การก าหนดรายวิชาส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

............................................................ 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินการหลักสูตร 
ดังกล่าว ล าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 จึงเห็นควรให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 
ดังนี ้
  
   รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
007 701 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

Reading in English for Graduate Student 
3(3-0-6) 

002 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research  Methodology in Public Administration 

3(3-0-6) 

007 891 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Administration 

3(3-0-6) 

 
 ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีรหัสประจ าตัว
นักศึกษาข้ึนต้นด้วย 55 ข้ึนไป และนักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรเพิ่มเติมอีกได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556 
     
     (ลงช่ือ) ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ) 
     คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

 
 


