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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึง

มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับ
พลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการ
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  สำหรับหลักสูตรที่ จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

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

4. ในประกาศกระทรวงน้ี  
“อาจารย์ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
   สำหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมี 
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

“อาจารย์ประจำหลักสตูร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ 
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

“อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าท่ีในการบรหิาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวทิยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน 
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“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์  

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

5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง 
ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
สังคม และประเทศ 

6. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนด
ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
             สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบไตรภาค 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 รายวิชาภาคปฏิบตัิ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
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          7.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1  หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี 
ค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  

7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

8. โครงสร้างหลักสตูร 
         8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

8.2 ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี ้ 

แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจ
กำหนด ให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด  

แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก   
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ ์แต่ต้องมีการ 
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
           8.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพช้ันสูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด ดังนี ้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปรญิญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต  
                 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จปรญิญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต  
             ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
            แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้ 
                 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
                 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือ

วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร ที่จะเข้าศึกษา 

10. จำนวน คุณวุฒิ และคณุสมบตัิของอาจารย ์
10.1 ประกาศนียบัตรบณัฑติ 

10.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวฒุิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  
          10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตอ้งเสนอจำนวนและคุณวฒุิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.1.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
              ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
             สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
      10.2  ประกาศนียบัตรบณัฑติชั้นสูง  
            10.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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             สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

10.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวนหรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.2.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ      
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์         
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น             
  สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

10.3  ปริญญาโท  
10.3.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
               กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศกึษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวฒุิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
                 10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอสิระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

17 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

              1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดงันี้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
              สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
              กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
              10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัต ิและ
ผลงานทางวิชาการดังนี้ 
              1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ มีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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               ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10.4 ปริญญาเอก  
             10.4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              10.4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวฒุิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
              10.4.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
              2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง 
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 
              สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
              กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษารับทราบ 
              10.4.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
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              1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
             2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษารับทราบ 
            10.4.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
            ในกรณีรายวิชาทีส่อนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอ้าจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตีำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่อาจารยผ์ูส้อนได้  

           ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
               11.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
               กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา  
             กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน
ต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนท่ีกำหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี  

11.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวน



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

20 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 
คนต่อภาคการศึกษา  

11.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

12. คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  
12.1 ประกาศนียบัตรบณัฑติ จะตอ้งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  

             12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
             12.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

12.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าที่มีผลการเรยีน ดี
มาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิตในแตล่ะภาค
การศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสตูร ดังนี ้ 
             13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา  
             13.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
            13.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 
8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
             การลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดจำนวน
หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจำนวนหน่วยกิต ที่กำหนดข้างต้น  
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
             หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวน  หน่วย
กิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

14. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้ 
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิต 

ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
           14.2 ปริญญาโท  
               14.2.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
               14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
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ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้  
               ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
              14.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 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) เพื่อเป็นผู้
มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ที่
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
               สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 
เรื่อง  
                 14.3.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสตูร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา่ สอบผ่านการสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอดุมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได ้

                สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

15. ช่ือประกาศนียบัตรและชื่อปรญิญา  
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  
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15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามทีก่ำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ใน
กรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กำหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา               
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การ
กำหนดช่ือปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

16. การประกันคณุภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสตูรกำหนดระบบการประกันคณุภาพของหลักสตูร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ  

(1) การกำกับมาตรฐาน  
(2) บัณฑิต  

           (3) นักศึกษา  
           (4) คณาจารย์  
           (5) หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน  
          (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

17. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างนอ้ย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

18. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 

 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
 
 
 

     (ลงช่ือ) พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
              พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  

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

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

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

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

หมวดที ่ 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตรตั้ งแต่     

ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

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

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
 “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 

“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า   สำนักบริหารและพัฒนาวชิาการ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความว่า     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า   คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                            มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 “นักศึกษา”        หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมีอำนาจ

วินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

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

 

หมวดที ่ 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ข้อ 6. การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ให้ดำเนินการดังนี ้

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  เพื่อบริหารและจัด

การศึกษาในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษอาจ
จัดได้ตามความจำเปน็ของแต่ละหลกัสตูร โดยให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

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 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 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
ใหม้ีค่าเท่ากับ 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 แบง่เป็น ๓ ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร

โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบ
ทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค 

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบของคณะ 

ข้อ 10. หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่3 

หลักสูตร 

ข้อ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ร้างเสริมความเช่ียวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ข้อ 12. โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อ 13. ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเปน็ 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 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด 

ข้อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี ้
14.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑติชั้นสูง ไมเ่กิน 3 ปีการศึกษา 
14.2  ปริญญามหาบณัฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

                      14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด 
ข้อ 15. การประกนัคณุภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 16. อาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
16.1 อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ
หน้าท่ีเต็มเวลา 

สำหรับอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มบั งคับใช้ ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

16.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

16.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษท่ีได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้

ทำหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจำที่คณะแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา

ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย  เช่น การพิจารณา  
เค้าโครง การให้คำแนะนำและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
คำแนะนำและควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ 
ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
หน้าที่น้ันๆ 

16.10 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดในหน้าที่น้ันๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพนัธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ ์หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 17. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลกัสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และ
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 19. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ดำเนินการ ดังนี ้

19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดี
ที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  

19.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

19.3 หน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจดัการและการผลิตบณัฑติของหลักสูตร 
19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
19.3.3 ดำเนินการประกนัคณุภาพหลักสูตร 
19.3.4 ติดตามรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา 
ข้อ 20. ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพและการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด 

 

หมวดที ่ 5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 21. คุณสมบตัิของผู้เข้าศกึษา 

21.1  หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกำหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

21.2   หลักสูตรปรญิญามหาบณัฑิต 
   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่
หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 
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21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑติ 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีพื้นความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

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

ดังต่อไปนี้ 
  23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้
กำหนดเงื่อนไข วิธีการและจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
  23.2 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็น
กรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.3 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำ
กว่าปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.4 ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิตแล้วแต่
กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เข้าศึกษาน้ันกำหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

23.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 24. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 
ข้อ 25. ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

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

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็น
นักศกึษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วม
เรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที ่ 6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ 26. การลงทะเบยีนและการเพิม่หรือถอนวิชาเรียน 
26.1  การลงทะเบียนวชิาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนว่ยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศกึษาปกติ 
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 ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่
กำหนด 

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศกึษาจะลงทะเบยีนวิชาเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต  
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะกระทำ

ได้ในกรณีที่จำนวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสตูรมีจำนวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น และจำเป็นต้อง
สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่ เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่ เคยลงทะเบียน และได้ผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

ในกรณีทีนั่กศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ำกว่าระดับคะแนน A ได้ 

26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลา
พักการศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่ 
เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 27. เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 28. การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ไดศ้ึกษามาแล้วท้ังจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชา  
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นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับคะแนน B 
ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

การดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30. การเปลี่ยนระดบัการศึกษา 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกว่า หรือ

ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดับท่ีต่ำกว่า
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 
 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 31. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา มดีังนี ้
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่

รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์มของ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือ
การสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง 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 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขอ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา             
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติดังนี้ 
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31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
แบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค 
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่จำเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้  คณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย             
ไม่เกนิ 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ 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
สุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ำ 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัย
เพื่อทำวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้  ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน 
หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ สำนักบริหารและพัฒนา
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 
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน 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 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหด้ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 32. การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 33. การลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตทางวิชาการให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การ
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พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับและประกาศที่
ปรับปรุงใหม ่

ข้อ 34. การประเมินผลการศึกษา ให้กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

ข้อ 35. การประเมินผลรายวิชา ให้กำหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี ้
ระดับคะแนน       ความหมาย                                ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A  ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม (Excellent)                 4.0 
B+  ผลการประเมินข้ันดมีาก (Very Good)                  3.5 
B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)                 3.0 
C+  ผลการประเมินข้ันค่อนข้างดี (Fairly Good)  2.5 
C  ผลการประเมินข้ันพอใช้ (Fair)   2.0 
D+  ผลการประเมินข้ันอ่อน (Poor)   1.5 
D  ผลการประเมินขัน้ออ่นมาก (Very Poor)   1.0 
F  ผลการประเมินข้ันตก (Failed)   0   

สญัลักษณ ์       ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สำหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 
  ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย 
  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I 

    และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน
    และการแก้สัญลักษณ์ I ให้ดำเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น
    จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นโดยความเห็นชอบของ
    คณะกรรมการประจำคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสงักัด
    มีอำนาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
    ทราบล่วงหน้า 

S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สำหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
    โดยไม่นับหน่วยกติ (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สำหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
    โดยไม่นับหน่วยกิต  

W   ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้สำหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาค
การศึกษานัน้ 

ข้อ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้
เป็นดังนี ้

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไมผ่่าน 
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 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัตจิะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร 
 สำหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้งท่ีสอบ 

ข้อ 37. นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ำกว่า 
มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

ข้อ 38. การนับจำนวนหน่วยกิตและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจำนวนหน่วยกิต ตาม 

หลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
38.2 ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คำนวณจาก

ทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำจำนวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 
ตำแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ตำแหน่งท่ี 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
 

หมวดที ่ 8 
การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ข้อ 39. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระทำได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่ แต่
ละหลักสูตรกำหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ทั้งนี้   
หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เปน็ไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

ข้อ 42. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
42.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระทำในทุก

ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
42.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า

ในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3 ใช้สัญลักษณ์  S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทำ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทัง้นี้
ตอ้งไม่เกินจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาค
การศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)) 
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ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนำเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเง่ือนไขที่หลักสูตรกำหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องกำหนดจำนวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

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

ข้อ 43. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจำนวน                   
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ทีส่ามารถนำไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตทีผ่่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้
นับจำนวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจำนวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถนำมานับเพื่อสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทัง้ให้
คณะแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวชิาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ข้อ 44. การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน หลังจาก

ที่นักศึกษาผา่นการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์  S 
ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะทำการสอบไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสอบได้ภายใน  45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

44.2 การสอบวิทยานิพนธ ์  
44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
นำเสนอและตอบคำถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอำนาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจำกัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ดำเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กำหนด ตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
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ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้
มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  

44.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ ร่วมในวันสอบ การ
ประเมินผลโดยให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น 
1  และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟังการ
นำเสนอและตอบคำถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอำนาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง
ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจำกัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ดำเนนิการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดตาม 
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได ้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้
มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม ่จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  
   44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน  การประเมินผลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และใหถ้ือผลการประเมินตามมติกรรมการจำนวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไ้ม่เกิน  2 ครั้ง 
ข้อ 45. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต

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

ข้อ 46. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบ
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่กำหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้น
เป็นโมฆะ  

46.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมท้ัง 
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มีการอธิบายช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการ
สอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

46.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร  รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทำการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้                       
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ข้อ 47. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มเีหตสุุดวสิัย ให้ถือว่าสอบไมผ่่านในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 48. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที ่2 ได้

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกำหนดการ

แก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกำหนดการแก้ไข  
การขอสอบท้ัง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกำหนด หากไม่ดำเนินการ

ตามกำหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี ้ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์

ทีก่ำหนดไว้ที่อ่ืนแต่อย่างใด 
ข้อ 49. รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสทิธ์ิในวิทยานิพนธ์หรอืรายงานการศึกษาอสิระ 

49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจำนวนลักษณะ 

และระยะเวลาที่บณัฑิตวิทยาลัยกำหนด 
49.3 ลขิสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้   
แต่การนำเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  

กรณีที่การทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามข้อผกูพันนัน้ๆ 
 

หมวดที ่ 9 
การสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 50. การสำเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันสำเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
50.1 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑติช้ันสูง 

50.1.1 สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสตูร 
50.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ตำ่กว่า 3.00 

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

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ  

502.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่่ำกว่า 3.00 พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสตูร ได้คะแนนเฉลีย่สะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑติ 
50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตาม

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

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสตูรได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าข้อ 50.2 หรือ 
ข้อ 50.3 แล้วแต่กรณีได้ 

 
 

ข้อ 51. การขออนุมัติปริญญา 
51.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคำร้องแสดงความจำนง

ขอสำเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษานั้น 
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51.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

51.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
51.2.2 ไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ที่จัดทำตามรูปแบบและจำนวนท่ีบัณฑิตวิทยาลยักำหนด 
51.2.5 การเสนอช่ือผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 52. ในกรณีที่มีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สำเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 53. การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา      

ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
53.1 ผู้สำเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหรือ

ผู้สำเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้สำเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นท่ีเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อ 
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้สำเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็น
ข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระทำด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มี
ผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.3 ผู้สำเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทำการอันเป็นท่ีเสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อ 
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รบั การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรในกรณีนี้ ใหม้ผีลตั้งแต่
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมตเิพิกถอน 
 

หมวดที ่10 
สถานภาพของนักศกึษา 

ข้อ 54. การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ

พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร 
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี ้
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษากำหนด และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
เรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติ
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ให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจำภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า  2 สัปดาห์ 
ยกเว้นกรณทีีม่ีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์ W และ
นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ ยื่นคำร้องผ่าน
กระบวนการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนด นักศึกษาต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

54.3 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับเวลา
การลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  

54.4 นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา 
ยกเว้น มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย 

54.5 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้องโดย
ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 55. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี ้

55.1 ตาย 
55.2 ลาออกและไดร้ับอนุมัติแล้ว 
55.3 สำเร็จการศึกษา 
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชำระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
55.5 เรียนได้จำนวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน

ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 
55.6 เรียนได้จำนวนหน่วยกิตเกินก่ึงหนึ่งจากจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนและ

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 
55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 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
คณุสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน 

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ดำเนินการและ/หรือ
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนด  

55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามทีห่ลักสูตรกำหนดแล้ว 
55.11 นักศกึษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนด 
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55.12 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำ 
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 หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลกัสูตรนัน้ๆ แล้วแต่กรณี 
 

หมวดที ่ 11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 58. บรรดาประกาศ หรือคำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่
ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
ทัง้นีต้้องดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบน้ี 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 
     (ลงช่ือ)  ณรงค์ชัย อัครเศรณี 

 (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่1365 /2550) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตแิละเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทำทุจริตทาง
วิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีบรรทัดฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4กันยายน  
2550 และที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 จึงออกประกาศกำหนด
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365/2550) เรื่อง  แนว
ปฏิบัตแิละเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดบับัณฑิตศึกษา” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป   
  ข้อ 3.  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถงึ คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า

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

หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนดให้ทำ
วิทยานิพนธ ์

 “การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึกษาอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง รายงานในรายวิชาหรือรายงานผลการวิจัยในการทำ
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการศึกษาอิสระของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ 4. การทุจริตทางวิชาการ ประกอบด้วย  
  4.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นโดยไม่มี
การอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มาหรือการเสนอความคิด หรือนำผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระทำไวม้าเป็นของตนเอง  
  4.2  การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 
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   4.3  การไม่ทำผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้าง หรือให้ผู้อื่นทำผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทัง้นี้ไม่รวมถึงการจ้างพิมพ์ การแปลบทคัดย่อและการวิเคราะห์ข้อมลูบางส่วน 
  4.4  การรับจ้างทำผลงานวิชาการ หมายถึง การรับจ้างทำผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระให้ผู้อื่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการรับจ้างพิมพ์ รับจ้างการแปลบทคัดย่อและการรับจ้างวิเคราะห์ข้อ มูล
บางส่วน 
 ข้อ 5.  เมื่อพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมหรือถูกกล่าวหาทุจริตทางวิชาการให้คณะที่นักศึกษา
สังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และให้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ข้อ 6.  ให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือนำหลักฐานมาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา และให้คณะกรรมการจัดทำ
รายงานการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาโทษ 
 ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยาน
บุคคล เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้ 
  7.1 ทุจริตทางวิชาการในรายวิชา 
  7.1.1 ให้ได้คะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพ
เป็นนักศกึษา หรือ 
  7.1.2 ใหพั้กการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 
  7.1.3 ให้ไดค้ะแนน F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ทั้งนี้ การทุจริตการสอบในรายวิชาที่เป็นการจัดสอบให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมี
สาเหตุมาจากการสอบ 
  7.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  7.2.1  ให้ปรับผลการประเมิน S เป็น 0 (ศูนย์) ทั้งหมดและให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอน
การทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหม่ หรือ 
  7.2.2  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 
  7.2.3  กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 58.2 
 ข้อ 8.  การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวิชาการให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที ่946/2550) เรื่องแนวปฏิบัติในการอทุธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระโดยอนุโลม  
 ข้อ 9.  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ออกคำสั่งลงโทษนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 
7 วัน นับจากวันท่ีออกคำสั่ง  
 ข้อ 10.  ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ และแจ้งผู้ปกครอง
หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 ข้อ 11. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้โดยให้มีอำนาจการวินิจฉัย ปัญหา การ
ปฏิบัติ ตามประกาศนี้ และให้ถือคำวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 
   
   ประกาศ ณ วันท่ี    8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  
 
              ( ลงช่ือ) สุมนต์ สกลไชย 
         (รองศาสตราจารยส์ุมนต์   สกลไชย) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1073 /2550) 
เร่ือง   แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ 

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

เพื่อให้การพิจารณาลงโทษนักศึกษาทีฝ่่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 หมวดที่  12 บทกำหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 
2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา 
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อ
วันที ่24 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึง
ออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมาจากการ
สอบไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป   
 ข้อ 3.  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถงึ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบด”ี  หมายถึง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “คณะ”   หมายถึง  คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ท่ีนักศึกษาสังกัดอยู ่
 “นักศึกษา”   หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 “การลงโทษทางวิชาการ”  หมายถงึ  การที่นักศึกษาถูกพจิารณาโทษทางวิชาการเนื่องจาก 
   ฝ่าฝืนระเบยีบของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 

  “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบวิชาใดวิชา 
      หนึ่งของการสอบ 
 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผดิชอบดำเนินการ 
       เกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา 
 ข้อ 4.  เมื่อพบว่ามีนักศึกษา มีพฤติกรรมที่อาจฝ่าผืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริตให้
กรรมการคุมสอบ ทำรายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวันเกิด
เหตุพร้อมแนบหลกัฐานประกอบ (ถ้ามี)  
  ข้อ 5. ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะทำงานที ่ได้รับการแต่งตั ้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม
หลักฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานการสอบข้อเท็จจริง 
ซึ่งประกอบด้วย คำชี้แจงของกรรมการคุมสอบ คำชี้แจงของนักศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการสอบ หรือ
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คณะทำงาน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดเหตุ แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาโทษ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสา รและ
หลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้  

6.1 ปรับตกในรายวิชานัน้ ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีเจตนาฝ่าฝนืระเบียบว่าดว้ยการสอบประจำ
ภาคของนักศึกษาข้อ 7 และ 10.1ของระเบียบดังกล่าว  

6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสำหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่พบว่านักศึกษาส่อ
เจตนาทุจริต เช่น นำหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจำวิชา
ได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีทีพ่บวา่นักศึกษามี
เจตนากระทำการทุจริตอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เช่น นำหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือ
บันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
และได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว เว้นแต่อาจารย์ประจำวิชาได้อนุญาตไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อักษร เป็นต้น 

ข้อ 7. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะออกคำสั่งลงโทษนักศึกษาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้นักศึกษา และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีออกคำสั่ง 

ข้อ 8. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษและแจ้งผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชา หรือ
ระบบอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบที่อาจารย์ประจำวิชาดำเนินการจัดสอบเอง ให้ใช้แนวปฏิบัติ
และเกณฑ์การพิจารณาโทษตามประกาศนี้ ได้โดยอนุโลม 

ข้อ 10. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ให้สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในข้อ  5 และ ข้อ 7 
ตามประกาศนี้ ต่อคณบดีได้ ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัย ผ่านสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการทราบ 

ข้อ 11. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอำนาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ และให้ถือคำวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นทีส่ิ้นสุด  
   
   ประกาศ ณ วันท่ี    4  กันยายน พ.ศ. 2550  
 

             (ลงช่ือ) กุลธิดา   ท้วมสุข 
                 (รองศาสตราจารย์กลุธิดา   ท้วมสุข) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ 

  ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน่  (ฉบับท่ี  1257/2560) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่ เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

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

เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนดี เก่ง และมีศักยภาพสูง มีโอกาสได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบปกติ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริม

ผลงานวิจัยให้ได้รับการนำเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และรองรับการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยไปสู่ระดับของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานวิจัยทีม่ีผลกระทบ (impact) สูงต่อการแก้ปัญหาของสังคม 

และการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการเช่ือมโยงบูรณาการงานวิจัย ระหว่าง

กลุ่มสาขาวิชา เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษากรณีที่รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตร

ปริญญาโท แผน ก ทุกหลักสูตร  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 

และข้อ 5 ของตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 จึงกำหนดหลักเกณฑ์

การรับนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี ้

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

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป 

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 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะมอบหมายให้

ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพและ
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การบริหารจัดการหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์

รวมของคณะนั้น ๆ  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก

คณบดี  เพื่ อรับผิดชอบหลักสูตร

ระดบับัณฑติศึกษา 

“คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณ ะกรรมการประจำบั ณ ฑิ ต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องมีคุณสมบัติ

ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 ข้อ 21 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

5.1 การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 

 กรณีที่เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก

หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ป ี

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

11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือ 

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือ

โครงงานวิจัย  

3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจำหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

 กรณีของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ป ีของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร 4 

ปี หรือ 5 ป ีหรือ 6 ปี 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือ หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือโครงงานวิจัย 

3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจำหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

5.2 การเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
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1) สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังรอสอบ

วิทยานิพนธ์ และมีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือถ้ามี

คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา

วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ป ี

  ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

2) สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 

ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก

ระบบคะแนนสูงสุด 4.00  

 ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  

 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย 

หรือโครงงานวิจัย 

3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ในสาขาวิชาที่ผู้สมัคร

ประสงค์จะเข้าศึกษา  

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

5.3 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  

5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 

ข้อ 6 วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดการรับสมัคร ทุกปีการศึกษา ในระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ป ี

6.2 ยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปจำนวนผู้สมัครพร้อมแจ้งให้คณะ/สาขาวิชา ท่ีมีผู้สมัครทราบ 

ข้อ 7 การคัดเลือกเข้าศึกษา 

7.1 ให้คณะแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7.2 การพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับประวัติและผลงานของผู้สมัคร 

7.3 จำนวนรับเข้า ให้เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของหลักสูตร  ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคน

ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แนบมาด้วย 

7.4 รายช่ือผู้สมัครที่ไดร้ับการคัดเลือกต้องไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

ข้อ 8 ให้คณะส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป 
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ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับเข้าและนำเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิต

วิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ 10  กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามข้อ  5  ได้ คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิต

วิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ไๆป 

ข้อ 11  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด   

   

ประกาศ ณ วันที ่  4  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

     (ลงช่ือ) กิตติชัย ไตรรตันศิริชัย 
             (รองศาสตราจารย์กิตตชัิย ไตรรตันศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับท่ี  1215/2563) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
--------------------------------- 

 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับมตทิี่
ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 จึงออกประกาศไวด้ังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1215/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ออกตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2562 และมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในการเทียบหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้ในการคำนวณหน่วย  
กิตของการศึกษาตลอดชีวิต ให้คิดหน่วยกิตโดยเทียบเคียงระบบทวิภาค ดังนี้  

3.1 รายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นทฤษฎี ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง ให้ม ี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต รายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เปน็การปฏิบัติ ซึ่ง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ให้
มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  

3.2 หลักสูตรรูปแบบอื่น เช่น หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรยีนรู้ในรูปประสบการณ์ ความชำนาญ ความ 
เชี่ยวชาญ หรือสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนทีส่ำเรจ็ตามเป้าประสงค์ ให้ส่วนงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิด
เทียบหน่วยกิตได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเมือ่เทียบกับระบบการจัดการศึกษาแบบปกติ  

ข้อ 4 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรรูปแบบอ่ืนให้  
ดำเนินการดังนี้  

4.1 รายวิชาและชุดวิชาที่เปิดสอนตามประกาศนี้ ซึ่งเป็นรายวิชาและชุดวิชาที่มีอยู่แล้วใน 
หลักสตูรปกติของมหาวิทยาลัยใหเ้ทียบโอนได้อัตโนมตัิ  

4.2 การเทียบหน่วยกิตหลักสตูรฝกึอบรมและหลักสูตรตามข้อ 3.2 ต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการประจำส่วนงาน 

ข้อ 5  ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทำหน้าท่ีในการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกติของ
มหาวิทยาลยั และดำเนินการให้เปน็ไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม เรื่อง 
แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ข้อ 6 การดำเนินการจดัการศึกษาตลอดชีวิต ให้ดำเนินการ ดังน้ี  
6.1 ให้ส่วนงานกำหนดรูปแบบการสมัคร การรับเข้าศึกษา และอื่น ๆ ตลอดจนคุณสมบตั ิหรือ 

ประเภทของผู้เรียน ผลลัพธ์การเรยีนรู้ รวมทั้งระยะเวลาของการสะสมหน่วยกติ ให้สอดคล้องกับระเบยีบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 

6.2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร  
6.3 ใหส้ว่นงานแจง้การดำเนินการตาม 6.1 ไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ก่อนท่ีส่วน 

งานจะรับผูเ้รียนเข้าศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการ จัดการระบบคลังหน่วยกิต  
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ข้อ 7 ผู้เรียนจะไดร้ับสิทธ์ิในการใช้บริการตามที่มหาวิทยาลัยหรือสว่นงานกำหนด  
ข้อ 8 ในกรณีทีม่ีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัตติามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการ

วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

      (ลงช่ือ) ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ)  

         รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับท่ี  715/2564) 

เร่ือง   การจัดการการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

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

 เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 6 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 และข้อ 3 
แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1202/2563) เรื่อง ค่ าธรรมเนี ยม การศึ กษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 715/2564) เรื่อง การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
“คณะกรรมการประจาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจำวิทยาลัย การปกครองท้องถิ่น  
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี เพื่อ
รับผิดชอบบริหารหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาภายใต้ความร่วมมอืระหว่างวิทยาลยัการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“การจัดการศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การจัดการกระบวนการทางการศึกษาเพื่อให้เกิด การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Education) โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษา ในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก  

“หลักสูตรปกติ” หมายความว่า หลักสูตรแบบรายวิชา หรือ หลักสูตรแบบชุดวิชา  
“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
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“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ให้
ความรู้เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนาความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน เบ็ดเสร็จ
ในระยะเวลาหนึ่ง  

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรแบบรายวิชา หรือหลักสูตรแบบชุด
วิชาที่คณะจัดบริการแก่บุคคลที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อนาไปพัฒนางาน
และพัฒนาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีระยะเวลาที่ใช้อบรมตลอดหลักสูตรเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยและมีวิธีการประเมินฝึกอบรมเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  

“หลักสูตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าศึกษาได้  

ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมรายวชิา ชุดวิชา และหลักสูตรฝึกอบรม ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามจานวนหน่วยกิต ดังนี้  

4.1 หลักสูตรปกติ  
4.1.1 หลักสูตรแบบชุดวิชาที่สอนเป็นภาษาไทย หน่วยกิตละ 4,000 บาท  
4.1.2 หลักสูตรแบบชุดวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างชาติ หน่วยกิตละ 5,500 บาท  

4.2 หลกัสูตรฝึกอบรม  
4.2.1 หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละ 8,000 บาท  
4.2.2 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละ 4,000 บาท  
4.2.3  หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละ 6,000 บาท  

ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่ 1 (จำนวน 9 หน่วยกิต) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในชุดวิชาที่ 1 (จำนวน 9 หน่วยกิต) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 5 การสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร และ
วิธีการสมัครเข้าศึกษา ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปกติแบบรายวิชาหรอืชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัคร
ของวิทยาลัย หรือผ่านช่องทางการสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ การออกประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ หรือ หลักสูตรฝึกอบรม ให้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวทิยาลัย  

ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร และ
ผ่านการทดสอบและ หรือการสัมภาษณ์ ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติแบบรายวิชา หรือชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดไว้  

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และหรือระเบียบและประกาศท่ีจะออกเพิ่มเติมภายหลัง  
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ข้อ 8 ระยะเวลาที่ศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าศึกษาตามกาหนดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ  

ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภายในกาหนดระยะเวลาและแผนการ
เรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ 10 การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ โดยเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน B หรือ ระดับคะแนน 3.00 หรือ เทียบเท่า และหรือเป็นไปตามประกาศ
ที่จะออกเพิ่มเติมภายหลัง  

ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1283/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็น นักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ หรือเป็นไปตามประกาศที่ออกเพิ่มเติม
ภายหลัง  

ข้อ 12 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรมของหลักสูตรการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย  

ข้อ 13 ผลการประเมินรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรม ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิต 
(Credit Bank) ได้โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่เสร็จสิ้นผลการสอบหรือผลการ
อบรมโดยให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 เมื่อผู้เข้าศึกษาเรียนหรือฝึกอบรมครบตามชุดวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนแล้วและผ่านการ
ประเมินของหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหรือใบ
แสดงผลการศึกษา และประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย  

ข้อ 15 ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา ยกเว้น การสะสมจานวนหน่วยกิตเพื่อขอรับ
ปริญญาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)เป็นไปตามคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกำหนด สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และหรือเป็นไปตามประกาศที่จะออกเพิ่มเติม
ภายหลัง  

ข้อ 16 กรณีที่ผู้เข้าศึกษาประสงค์จะรับปริญญาบัตรสาขาวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถขอเทียบโอนรายวิชา และจะต้องมีคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 17 วิทยาลัยอาจทาความตกลงหรือร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภาครั ฐหรือ
ภาคเอกชนอ่ืนได้  

ข้อ 18 วิทยาลัยอาจพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย  
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ข้อ 19 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 

      (ลงช่ือ) ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ)  

         รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่587 / 2565)  
เร่ือง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
--------------------------------------- 

เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 6 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   พ.ศ. 
2562 และข้อ 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1202/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียม การศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  587/2565) เรื่อง            การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต  ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

ข้อ 3   ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“คณะ” หมายความว่า คณะศึกษาศาสตร์  
“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์  
“คณะกรรมการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร์  
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งจากคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนของคณะศึกษาศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี 

เพื่อรับผิดชอบบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“การจัดการศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การจัดการกระบวนการทางการศึกษาเพื่อให้เกิด 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษา ในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก  

“หลักสูตรปกติ” หมายความว่า หลักสูตรแบบรายวิชา หรือ หลักสูตรแบบชุดวิชา  
“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
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“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ท่ีให้ความรู้เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนำความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน 
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง  

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรแบบรายวิชา หรือ
หลักสูตรแบบชุดวิชาที่คณะจัดบริการแก่บุคคลที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้กว้างขวางยิ่งข้ึน เพื่อ
นาไปพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีระยะเวลาที่ใช้อบรมตลอด
หลักสูตรเทียบเท่าไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยและมีวิธีการประเมิน ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

“หลักสูตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้
ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าศึกษา
ได้  

ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตรฝึกอบรม ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ เก็บ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจานวนหน่วยกิต ดังนี้  

4.1 หลักสูตรปกติ  
4.1.1 หลักสูตรแบบรายวิชา (ภาษาไทย)  หน่วยกิตละ  1,000  บาท 
4.1.2 หลักสูตรแบบรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  หน่วยกิตละ  1,500  บาท 
4.1.3 หลักสูตรแบบชุดวิชา (ภาษาไทย)    หน่วยกิตละ  1,000  บาท  
4.1.4 หลักสูตรแบบชุดวิชา (ภาษาอังกฤษ)  หน่วยกิตละ  2,000  บาท  

4.2 หลักสูตรฝึกอบรม  
4.2.1 หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกติละ  2,500  บาท  
4.2.2 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละ 1,000  บาท 
4.2.3 หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละ  1,000  บาท 

ข้อ 5 การสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลื อกของหลักสูตร และ
วิธีการสมัครเข้าศึกษา ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปกติแบบรายวิชาหรอืชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัคร
ของคณะ  หรือผ่านช่องทางการสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่
กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ การออกประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ หรือ หลักสูตรฝึกอบรม ให้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  

ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร และ
ผ่านการทดสอบและหรือการสัมภาษณ ์ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติแบบรายวิชา หรือชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดไว้  

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และหรือระเบียบและประกาศท่ีจะออกเพิ่มเติมภายหลัง  



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

59 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

ข้อ 8 ระยะเวลาที่ศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าศึกษาตามกำหนดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ  

ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภายในกำหนดระยะเวลาและแผนการ
เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ 10 การเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ โดยเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน B หรือ ระดับคะแนน 3.00 หรือ เทียบเท่า และหรือเป็นไปตามประกาศ
ที่จะออกเพิ่มเติมภายหลัง  

ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1283/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็น นักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ หรือเป็นไปตามประกาศที่ออกเพิ่มเติม
ภายหลัง  

ข้อ 12 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรมของหลักสูตรการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  

ข้อ 13 ผลการประเมินรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรม ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิต 
(Credit Bank) ได้โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่เสร็จสิ้นผลการสอบหรือผลการ
อบรมโดยให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 14 เมื่อผู้เข้าศึกษาเรียนหรือฝึกอบรมครบตามชุดวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนแล้วและผ่านการ
ประเมินของหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหรือใบ
แสดงผลการศึกษา และประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย  

ข้อ 15 ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา ยกเว้น การสะสมจำนวนหน่วยกิตเพื่อขอรับ
ปริญญาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต  (Credit Bank)  เป็นไปตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และหรือเป็นไปตามประกาศที่จะออก
เพิ่มเติมภายหลัง  

ข้อ 16 กรณีที่ผู้เข้าศึกษาประสงค์จะรับปริญญาบัตรสาขาวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถขอเทียบโอนรายวิชา และจะต้องมีคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 17 คณะอาจทำความตกลงหรือร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนอ่ืนได้  

ข้อ 18 คณะอาจพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  
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ข้อ 19 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญัหาการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินจิฉัย และการวินจิฉัยนั้นให้ถือเป็นทีสุ่ด  

 
ประกาศ ณ วันท่ี    1  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

(รองศาสตราจารย์ไมตรี   อินทร์ประสิทธ์ิ) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 587 / 2565)  
เร่ือง การจัดการการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

1.1  หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  หลักสูตรฝกึอบรมแบบชุดวิชา 

ลำดับ หลักสตูรฝึกอบรม หน่วย
กิต 

รายวิชาเทียบเท่า หน่วยกิต 

1 ปัญญาประดิษฐส์ำหรบันักการศึกษา 
AI for Educator 

9 ED357016 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา
และการเรียนรู้ของมนุษย์
ขั้นแนะนำ  

ED357043 การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการเรยีนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้้กลุ่มการศึกษา
ปฐมวัยและประถมศึกษา
ขั้นแนะนำ 

ED357102 การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการเรยีนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ขั้นแนะนำ 

                หรือรายวิชาเทียบเท่า 

3 
 

 
3 
 
 
 

 
 
3 

2 การออกแบบการสอนดิจิทัลสำหรบั
นักการศึกษา 
ID Theory: Digital Instructional 
Design for Educator 

9 ED357101 เทคโนโลยีการศึกษากับสังคม
ดิจิทัลขั้นแนะนำ 

ED357104 การออกแบบสิ่งแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรคัติวิสต์ขั้นแนะนำ 

ED357003 การผลิตสื่อและทรัพยากรการ
เรียนรูด้ิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้

                หรือรายวิชาเทียบเท่า 

3 
 
3 
 
 
 
3 
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ลำดับ หลักสตูรฝึกอบรม หน่วยกิต รายวิชาเทียบเท่า หน่วยกิต 

3 การรู้ดจิิทัลสำหรับนักการศึกษา 
Digital literacy For 
Educator 

9 ED357005 นวัตกรรมสำหรับการศึกษา
ออนไลน์ข้ันแนะนำ 

ED357006 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การเรยีนรู้แบบสมาร์ตขั้นแนะนำ 

ED357007 การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและ
การจัดการขั้นแนะนำ 

                หรือรายวิชาเทียบเท่า 

3 
 
3 
 
 
3 

4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อนักการศึกษา 
PLC For Educator   

9 ED397 007 มาตรฐานและการประกันคณุภาพ 
                การศึกษา 
ED397 201 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
ED397 891 สัมมนาทางการวัดและประเมินผล 
                การศึกษาหรือรายวชิาเทียบเท่า 

3 
 
3 
3 

5 สะเต็มศึกษาสำหรับนัก
การศึกษา 
STEM education for 
educators 

9 ED357017 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่
บูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การ
สอนและเนื้อหาสำหรับการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ขั้น
แนะนำ 

ED357018 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์โดยใช้
พื้นฐานการคิดเชิงออกแบบขั้น
แนะนำ   

ED357103 การออกแบบการสอนและการคิดขั้น
สูงหรือรายวิชาเทียบเท่า 

3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
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ลำดับ หลักสตูรฝึกอบรม หน่วยกิต รายวิชาเทียบเท่า หน่วยกิต 

6 ความรู้ในการสอนจำเพาะ
เนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี
และการยกระดับครมูือ
อาชีพในยุคดิจิทัล 
TPACK and 
Professional Teacher 
Improvement in 
Digital Era 

9 ED357006 การออกแบบและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบสมาร์ต
ขั้นแนะนำ 

ED357010 แนวโน้มใหม่ทางการศึกษาและทาง
เทคโนโลยีการศึกษาขั้นแนะนำ 

ED357019 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการเรยีนรู้้ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ขั้น
แนะนำหรือรายวิชาเทียบเท่า 

3 
 
 
3 

 
3 

 
1.2  รายวิชาที่เปดรับสมัครเปนรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรม  เทคโนโลยีและ

วิทยาการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังรายการตอไปนี ้
ED 357 003 การผลิตสื่อและทรัพยากรการเรยีนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

Media Production and Digital Learning Resources for Learning 
3(2-2-5) 

ED 357 005 
 

นวัตกรรมสำหรับการศึกษาออนไลน์ข้ันแนะนำ 
Introduction to Innovation for Online Education 

3(2-2-5) 
 

ED 357 006 
 
 

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอ้มการเรยีนรู้แบบสมาร์ตขั้นแนะนำ 
Introduction to Design and Development of Smart Learning 
Environment 

3(2-2-5) 
 
 

ED 357 008 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจการศกึษาขั้นแนะนำ 
Introduction to Entrepreneurship Education 

3(2-2-5) 

ED 357 009 การออกแบบธุรกิจและผลิตภัณฑท์างการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ
ขั้นแนะนำ 
Introduction to Designing Business and Educational Products 
based on Design Thinking 

3(2-2-5) 

ED 357 012 
 

การเรยีนรู้คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณเพื่อการเรียนรู้ขั้นแนะนำ 
Introduction to Computer Learning and Computational Science 
for Learning 

3(2-2-5) 

ED 357 013 
 

การออกแบบการวิเคราะหส์่วนบุคคลขั้นแนะนำ 
Introduction to Personal Analytics Design 

3(2-2-5) 

ED 357 014 
 

ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรยีนรู้ขั้นแนะนำ 
Introduction to Neuroscience and Learning 

3(2-2-5) 
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ED 357 015 
 

เครื่องมือวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตรเ์พื่อการเรียนรู้ขั้นแนะนำ 
Introduction to Instrumental Research in Neuroscience for 
Learning 

3(2-2-5) 

ED 357 016 
 

ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์ขั้นแนะนำ 
Introduction to Artificial intelligence in Education and learning 
human resources 

3(2-2-5) 

ED 357 017 
 

การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่บูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและ
เนื้อหาสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ขั้นแนะนำ 
Introduction to Design Education Innovation Integrated TPCK for 
STEM Education 

3(2-2-5) 

ED 357 043 
 

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการเรียนรู้ในการจัดการเรยีนรู้้กลุม่
การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาขั้นแนะนำ 
Introduction to Application of AI and Learning Science in Early 
Childhood education and elementary education Learning 
Management 

3(2-2-5) 

ED 357 102 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการเรียนรู้ในการจัดการเรยีนรู้ขั้น
แนะนำ 
Introduction of Application of AI and Learning Science in Learning 
Management 

3(2-2-5) 

ED 357 103 การออกแบบการสอนและการคิดขั้นสูง  
Instructional Design and higher order thinking 

3(2-2-5) 

ED 357 104 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ขั้นแนะนำ           
Introduction to Designing of Constructivist Learning Environments 

3(2-2-5) 

 ED 357 106 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการเรยีนรู้  
Design and Development of Game for Learning 

3(2-2-5) 
 

 ED 357 107 การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบโมบายและยูบิคิตสั 
Design of Mobile and Ubiquitous Learning Environment 

3(2-2-5) 

 ED 357 108 การถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงเพื่อการศึกษา   
Advanced Photography and Computer Graphics for 
Education 
 
 

3(2-2-5) 
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1.3  รายวิชาที่เปดรับสมัครเปนรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังรายการตอไปนี้ 

ED397 002 การสร้างเครื่องมือในการวดัผล  
Constructing Instruments in Measurement 

3(2-2-5) 

ED397 101 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1  
Statistical Applications in Education I 

3(3-0-6) 

ED397 201 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา  
Research Methodology in Education 

3(2-2-5) 

ED397 007 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
Standard and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

ED397 103 การวิเคราะห์ข้อมลูหลายตัวแปรสำหรับการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์  
Multivariate Data Analysis in Behavioral Science  

3(2-2-5) 

 
1.4  หลักสูตรปกติแบบรายวิชาหรือชุดวิชา  หรือ หลักสตูรฝึกอบรม การจัดการศึกษาตลอดชีวิต  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ีจะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

66 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ 3580/2561) 
เร่ือง  การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

เพ่ือการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
-------------------- 

 

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที ่6 กนัยายน 2561 และมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  จึงแก้ไขกำหนด               
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไวด้งันี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3580/2561) เรื่อง การตีพิมพ์
บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร 
ตั้งแตปี่การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี ้
  “นักศกึษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

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

“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)”    หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเป็น 
    ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ 
    บทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตพีิมพ์ 
    ในวารสารนั้น ๆ   
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                     “วารสารวิชาการ” หมายความว่า  วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Journal) ทางวิชาการที่มีกำหนดออกแน่นอนและมี
การตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ต้องผา่นการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer 
Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต้องมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ 

ข้อ  4  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด 
 ข้อ 5  การตพิีมพ์บทความเพือ่สำเร็จการศึกษา  
  5.1  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science จำนวน 1 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติที่มี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง จึงจะสำเร็จการศึกษาได ้

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 

5.2  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ 
จึงจะสำเร็จการศึกษาได ้  

ทั้งนี้ ตอ้งไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ท่ีไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

หากหลักสูตรใดยังไม่มีความพร้อมตามเงือ่นไขสามารถทำเรื่องขอยกเว้นได้ทุก 2 ปีการศึกษา 
โดยให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.3  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย 
สำนักพิมพ์ท่ีไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  
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5.4  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับ ในสาขา
นั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จึง
จะสำเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  

5.5  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ทีไ่ด้มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษาได้  

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  

หากหลักสูตรใดได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือตามข้อ
กำหนดการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ 
 ข้อ 6  การดำเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์              
ให้ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี้ 

6.1  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์  

6.2  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับการ
ตพิีมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติ  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 7  การดำเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำการศึกษาอิสระให้
ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี ้

7.1  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม  



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

69 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

7.2  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ                
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและ
ปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ  

ข้อ 8  แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระทีเ่ผยแพร ่
8.1  บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีช่ือนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก โดยต้องระบุช่ือคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8.2  บทความที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จ

การศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาท้ังหมด แต่ไม่ใช่
บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Review Article)  

8.3  รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทนำ (ที่มา ความสำคัญของปัญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของวารสารที่ตีพิมพ์  

8.4  บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ ส่วนบทความที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนำมานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น  

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 9 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 การดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 

9.1  นั ก ศึ กษ าที่ เข้ าศึ กษ าก่ อน ปี ก ารศึ กษ า 255 5 ให้ ใช้ ป ระกาศบั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 66/2550) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวทิยานพินธ์เพือ่การสำเร็จการศึกษา  

9.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  
1623/2558) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)  

9.3 นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561 ให้ ใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี   20 ธันวาคม พ.ศ. 2561     
 

      (ลงช่ือ) สมหมาย  ปรีเปรม 
         (รองศาสตราจารย์สมหมาย  ปรีเปรม) 
               รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น     
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1259/2560) 
เร่ือง  การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

เพ่ือการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------- 

 
 เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพท้ัง
ระดับประเทศและระดับสากล เพือ่ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  จึงกำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพือ่การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560) เรื่อง การตีพิมพ์
บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี ้
  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

“บทความ”  หมายความว่า บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานพินธ์ 
    หรือการศึกษาอสิระและต้องเป็นบทความฉบับเตม็  
    (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว   
“การตีพิมพ์”  หมายความว่า   การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

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

“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)”    หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเป็น 
    ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ 
    บทความในแตล่ะสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ 
    ในวารสารนั้น ๆ   

                     “วารสารวิชาการ” หมายความว่า      วารสารทัง้ที่เปน็สิ่งตีพิมพ์และอเิล็กทรอนิกส์  

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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(E-Journal) ทางวิชาการที่มีกำหนดออกแน่นอนและมี
การตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer 
Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต้องมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

ข้อ  4  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด 
 ข้อ 5  การตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษา  
 5.1  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
จำนวน 1 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ 

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 

5.2  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึง 
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติทีม่ีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้   

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพท์ีไ่ม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ทีบั่ณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

5.3  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย 
สำนักพิมพ์ท่ีไม่มีคณุภาพตามเกณฑ์ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  

5.4  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
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(Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับ ในสาขา
นั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จึง
จะสำเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บณัฑิตวิทยาลัยกำหนด  

5.5  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ  
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษาได้  

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  

หากหลักสูตรใดได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือตามข้อ
กำหนดการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ 
 ข้อ 6  การดำเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์              
ให้ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี ้

6.1  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์  

6.2  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับการ
ตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติ  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา 

ข้อ 7  การดำเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำการศึกษาอิสระให้
ดำเนินการสง่หลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี ้

7.1  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม  

7.2  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ การ
ตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตพีิมพ์บทความ  

ข้อ 8  แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระทีเ่ผยแพร ่
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8.1  บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีช่ือนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก โดยต้องระบุช่ือคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8.2  บทความที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จ
การศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นสว่นหน่ึงของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาท้ังหมด แต่ไม่ใช่
บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง (Review Article)  

8.3  รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทนำ (ที่มา ความสำคัญของปัญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของวารสารที่ตีพิมพ์  

8.4  บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ 
ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนำมานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper 
เท่านั้น  

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 9 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 การดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 
9.1  นั ก ศึ กษ าที่ เข้ าศึ กษ าก่ อน ปี ก ารศึ กษ า 255 5 ให้ ใช้ ป ระกาศบั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย 

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

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวทิยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  
1623/2558) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

   
  ประกาศ ณ วันท่ี  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560      
 

     (ลงช่ือ) กิตตชัิย ไตรรตันศิริชัย 
             (รองศาสตราจารย์กิตตชัิย ไตรรตันศิริชัย) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1260/2560) 
เร่ือง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวทิยานพินธ์และการศึกษาอิสระ 
------------------------------ 

 
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1260/2560) เรื่อง การรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ” 

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

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ข้อ 4 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์

ผลงานวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 
 4.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่กำหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็น

ส่วนหน่ึงของเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา 
 4.2 เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว สอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บณัฑิตวิทยาลัย 

หรือสอบและส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้คณะ และได้ดำเนินการจนผ่านเง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาอื่น ๆ 
ครบถ้วนแล้ว 

 4.3 อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกำหนด 
 4.4 ใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือระยะเวลา

สูงสุดที่กำหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 5 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระให้ดำเนินการ ดังน้ี 
 5.1 นักศึกษายื่นคำร้องต่อคณบดขีองคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษา และต้องแนบเอกสารดังนี้ 
  5.1.1 สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น 

หนังสือรับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษา
อิสระ หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 
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  5.1.2 สำเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสอืนำส่งและรายละเอียดของวารสาร
ที่ส่งไปตีพิมพ์ ได้แก่ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี 

 5.2 ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 6 ให้คณะสำเนาคำอนุมัติแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 

วัน  นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัต ิ
ข้อ 7 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามประกาศนี้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 8 ใหร้ักษาสถานภาพ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 
ข้อ 9 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด 
  
 ประกาศ ณ วันที ่    4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 
     (ลงช่ือ) กิตติชัย ไตรรตันศิริชัย 

             (รองศาสตราจารย์กิตตชัิย ไตรรตันศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 525/2562) 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังอาจารยผู้์เชี่ยวชาญ 

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

 เพื่อให้การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 
16.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2561  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จึงออกประกาศไว้
ดังนี ้ 
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 525/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ” 
 ข้อ  2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
 ข้อ  3 ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 บรรดาประกาศหรือหลักเกณฑ์อื่นใด ท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศนีแ้ทน 
 ข้อ  4 ในประกาศนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”     หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ทีม่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณบดี”    หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีเพื่อ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ”   หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กำหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหวัข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ  
 ข้อ  5 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้เช่ียวชาญเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดำเนินการดังนี ้
  5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอแต่งตั้งอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดและเสนอต่อคณบดีของคณะที่หลักสูตรนั้นสังกัด โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดังนี้ 
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   5.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ   
   5.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเช่ียวชาญ และ/
หรือผลงานที่แสดงถึงความชำนาญหรือความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระในเรื่องนัน้ๆ 
  5.2 คณบดีของคณะทีห่ลักสูตรนั้นสังกัดเสนอรายช่ือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 ข้อ  6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ  7 ให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงานการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เช่ียวชาญตอ่สภาวิชาการและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใน แต่ละภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ 
 ข้อ  8 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ    
คำวินิจฉัยถือเป็นท่ีสดุ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562 

       (ลงช่ือ) ชาญชัย   พานทองวิริยะกลุ 
 (รองศาสตราจารย์ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 185/2561)  
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัอาจารย์ระดับบัณฑิตศกึษา 

-------------------------- 
เพื่ อ ให้ มีหลัก เกณ ฑ์และแนวปฏิบั ติ ในการแต่ งตั้ งอ าจารย์ ระดับบัณ ฑิ ตศึกษา  ตามระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา  พ .ศ . 2559  และสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2561กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติแนวปฏิบัติไว้ดังน้ี 

ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 185/2561) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดบับัณฑิตศึกษา 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 
ข้อ 4. ในประกาศนี ้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

4.1 อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา 

4.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมคีุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่
เกิน 2 คน 

4.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
              4.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้
ทำหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
              4.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจำที่คณะแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
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                4.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพือ่วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง 
การให้คำแนะนำและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา 
              4.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
คำแนะนำและควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
               4.9 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีคณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าท่ีสอบวิทยานิพนธ ์
               4.10 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
หน้าท่ีนัน้ๆ 
               4.11 อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดในหน้าที่น้ันๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สมัพันธ์กับหวัข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 5. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารยร์ะดับบัณฑิตศึกษา  
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต 

5.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  ตอ้งมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดิสอน 
(2) มีคุณวุฒิไม่ตำ่กว่าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั  

สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสตูรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  

5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตจำนวนอย่างน้อย 
5 คน หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติจำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้ 

(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน คณะต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

5.1.3  อาจารย์ผู้สอน ตอ้งมคีณุสมบัติดังนี ้ 
(1) เป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ 
(2) มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวชิาที่สอน  
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
(4) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุโลมคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี
ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้  

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต้อง
มีคณุสมบตัิดังนี ้

(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งทางวชิาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

5.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบตัิดังนี ้
(1)   เป็นอาจารย์ประจำ ทีม่ีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการศึกษาอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

81 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการศึกษาอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธร์่วมตามที่กำหนดในข้อ 5.1.5 

5.2  หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
5.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร ตอ้งมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทยีบเท่าที่มีตำแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ 
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ  

5.2.2  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ตช้ันสู ง                     
จำนวนอย่างน้อย 5 คน  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณทีี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรบัสาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรครบตามจำนวนหรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน คณะต้องเสนอจำนวนและคณุวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอดุมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

5.2.3  อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้ 
(1) เป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ 
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาทีส่มัพันธ์กัน หรือในสาขาวชิาของ
รายวิชาที่สอน 

(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
(4) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย  1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อนุโลม
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ เฉพาะหลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุโลมคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวชิานัน้ 

5.2.4  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  
(2) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีตำแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์  
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย  3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

5.2.5 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธร์่วม ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 (1)  เป็นอาจารย์ประจำ ทีม่ีคณุวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดยีวกบั 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ            
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.2.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานพินธต์้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตามที่กำหนดในข้อ 5.2.5 

ข้อ 6. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
6.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
6.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน 
ต่อภาคการศึกษา  

6.1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้    
ไม่เกิน 10 คนตอ่ภาคการศึกษา  

6.1.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจำเป็นตอ้งดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนท่ีกำหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณา แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี  

6.2  อาจารย์ประจำหลกัสตูร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอสิระ ของนักศกึษาปรญิญาโท
ได้  ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำ
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่การศึกษาอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อ            
ภาคการศึกษา  

6.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

ขอ้ 7. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดในหน้าที่
นั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินการดังนี้ 

7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจำเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการ
พิจารณา ดังนี ้

7.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเช่ียวชาญของ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.2 หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ให้แต่งตั้งอาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งต่อคณบดีทีห่ลักสูตรสังกัด ดังนี ้

7.2.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.2.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเช่ียวชาญของ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7.2.3 หนังสือแสดงความยินดีที่จะทำหน้าท่ีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
7.2.4   หนังสือเห็นชอบจากต้นสังกัดของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ในกรณีที ่

ผู้ทรงคุณวุฒิมีต้นสังกัด) 
7.2.5 หนังสือแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของตนในครั้งนี ้

7.3 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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ข้อ 8. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดใน
หน้าที่นั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการดังนี้ 

8.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอเหตุผลความจำเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อคณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพจิารณา ดังนี ้

8.1.1  ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
8.1.2  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และ/

หรือผลงานที่แสดงถึงความชำนาญหรือความเช่ียวชาญ ของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ 

8.2 คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

8.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัย สรุปรายงานการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ข้อ 9. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบตัิไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญัหาเกีย่วกบัการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    29   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
  

                                                     (ลงช่ือ) สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
       (ศาสตราจารยส์ุรศักดิ์  วงศ์รัตนชวีนิ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  20/2560) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติและให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 23  อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพเิศษ   
  3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี  
 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
 มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คณะ หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตร 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณบดี หมายความว่า   คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วน
งานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  สาขาวิชา   หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  นักศึกษา   หมายความว่า นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความว่า   คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี 
      เพือ่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หมายความว่า  คณะกรรมการที่คณะมอบหมายให้ทำ
หน้าที่กำกับดูแลคุณภาพและการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้น ๆ  

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

ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษานัน้ ๆ 
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       5.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ดำเนินการตาม
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ 
  5.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ดำเนินการตามประกาศ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ เป็นการรับสมัคร
นักศกึษาเพิ่มเติมจากการรับในระบบปกติ  
 ข้อ 6 คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระ เบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21  
          ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
เป็นผู้กำหนดเง่ือนไข วิธีการและจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
  7.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา  
  7.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ รับในกรณีต่อไปนี ้

7.2.1 เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือ 
7.2.2 เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการความร่วมมือ  

ทีม่ีจำนวนเงินทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาและทำวิจัยตลอดหลักสูตร 
7.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี รับในกรณีต่อไปนี้ 

 7.3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครในระบบปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1) กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า             
ที่สาขาวิชาที่เข้าศึกษากำหนดไว ้    
          2) กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือเทียบเท่า 
    3) หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
         7.3.2  ในกรณี เป็นผู้ สมัครจากหน่ วยงานที่ มี โครงการความร่วมมื อ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่สาขาวิชากำหนด 

ข้อ 8 การกำหนดจำนวนรับนักศึกษาที่เป็นการรับเข้าปกติ รับเข้ากรณีพิเศษ และรับเข้าตลอดปี รวมแล้ว
จำนวนรับนักศึกษาต้องไม่เกินศักยภาพของสาขาวิชาที่มีอยู่  
 ข้อ 9 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 10 การยื่นสมัคร  

10.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ ยื่นใบสมัครตามรอบประกาศรับสมัครของแต่ละภาค
การศึกษา  
  10.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ ยื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า               
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและประสานงานการรับเข้าต่อไป 
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  10.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี ผู้สมัครสามารถดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี ้
   10.3.1 กรณียื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ส่งใบสมัครให้หลักสูตรนั้น ๆ 
เป็นผู้พิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผล
การพจิารณาใหบ้ัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป 

   10.3.2 สมัครผ่านเว็บไซต์ ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ 
http://gs.kku.ac.th บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการส่งใบสมัครดังกล่าว ให้กับหลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตร
พิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป 

   10.3.3 กรณียื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย             
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีหนังสือตอบรับของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
ที่เป็นอาจารย์ประจำหลกัสูตรทีผู่้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ข้อ 11 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกกรณี  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวขอ้ง 
 ข้อ 12 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้
 ข้อ 13 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ วันที่    25  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  
   (รองศาสตราจารยส์ุรศักดิ์ วงศ์รตันชีวิน) 

                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gs.kku.ac.th/
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 136/2562) 
เร่ือง  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

สำหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
-------------------------- 

 
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                

มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21.4 ข้อ 31.6 ข้อ 32 และข้อ 50.3.1 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6(3) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 136/2562) เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2559) เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  ข้อ 4. การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ให้ใช้การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
  ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี ้

TOEFL (Paper  Based)   ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)    ไม่ต่ำกว่า    97 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า    32 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ 
IELTS (Academic Module)    ไม่ต่ำกว่า   4.0 คะแนน  หรือ 
TU-GET (1000 คะแนน)     ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ 
CU-TEP (120  คะแนน)     ไม่ต่ำกว่า    45 คะแนน 

5.2 ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษเชิงวิชาการ  Khon Kaen University Academic English 
Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุ          
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน   ระดับ 2 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน  ระดับ 2 ขึ้นไป 
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5.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ข้อ 5.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี ้

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 
ทักษะการเขียน ระดับ 1 ตอ้งเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 

ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
 ข้อ 6.  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

6.1  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มผีลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

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

6.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test 
(KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่            
วันสอบ ได้ผลการสอบดังนี้  

ทักษะการอ่าน   ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน  ระดับ 4 ขึ้นไป 

6.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ข้อ 6.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี ้

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2 ต้องเขา้รับการอบรม 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 

และผ่านการอบรม มายื่นภายใน 2 ปี 
6.4 ถ้านักศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            

ตามข้อ 6.3 นักศึกษาจะต้องนำผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.1 มายื่นภายใน 2 ป ี
6.5 ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามข้อ 6.1 

หรือ ข้อ 6.2 หรือข้อ 6.3 ต่อสาขาวิชาเพื่อส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป             
โดยจะต้องมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ มายื่นภายใน 2 ป ี

ข้อ 7. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   11  พฤศจิกายน พ.ศ.  2562  
 

 (ลงช่ือ)  พงศกร  พรรณรัตนศลิป ์ 
   (รองศาสตราจารย์พงศกร  พรรณรัตนศิลป)์ 
 รองคณบดฝี่ายบริหาร วางแผน และพัฒนาคณุภาพ 

                                                 ปฏิบัติการแทนคณบดบีณัฑิตวิทยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2559) 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
-------------------------- 

 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 50.2 นักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นั้น 
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จึง
ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559) เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลัย ดังต่อไปนี้  

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

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

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

  ข้อ 4.  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 4.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี ้

   TOEFL (Paper Based)   ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Computer Based)  ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า   52 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  470 คะแนน หรือ 
   IELTS (Academic Module)  ไม่ต่ำกวา่  5.0 คะแนน หรือ 
   TU-GET (1000 คะแนน)   ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
   CU-TEP  (120 คะแนน)   ไม่ต่ำกว่า  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 หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ 4.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ   จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี ้

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

และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 4.1 

หรือ 4.2   ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวทิยาลัย จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
ข้อ 6. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ดำเนินการ

สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ลงทะเบียนรายวิชา 411 711 Reading in English for 
Graduate Student หรือการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขม้ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นกำหนด 
นักศึกษาจะต้องดำเนินการ  ยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 92/2560) 

เร่ือง  เกณฑ์วารสารวิชาการทีม่ีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึง่ในการสำเร็จการศึกษา 
-------------------------- 

  
เพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1259/2560) ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
การตีพิมพ์บทความวิจัยของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 5 การ
ตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษา และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 จึงกำหนดเกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในการสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

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

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงในการสำเร็จการศึกษา เป็น ดังนี ้
 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
ยอมรับในฐานใดฐานหนึ่งต่อไปนี้ 

  3 .3 .1  ว า ร ส า ร ที่ อ ยู่ ใ น  Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
(http://doaj.org) 

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

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

  3.3.4 วารสารที่ มีสำนักพิมพ์ที่ เป็ นสมาชิกใน 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 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้

http://doaj.org/
http://oaspa.org/
http://publicationethics.org/
http://www.stm-assoc.org/
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ข้อ 5 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สุด 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี   17  กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
 

                 (ลงช่ือ)  สุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวิน 
                 (รองศาสตราจารยส์ุรศักดิ์   วงศ์รัตนชีวิน) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 21/2560) 

เร่ือง  การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยหรือมากกว่าท่ีกำหนด 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย    พ.ศ. 2558 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึง
ออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  21/2560)  เรื่อง  
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีกำหนด” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทย าลัยขอนแก่น (ฉบับที่  78/2550) เรื่อง                       
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด  
 ข้อ  4  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกวา่ทีก่ำหนดสามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 
4.1  จำนวนหน่วยกติที่เหลือตามหลักสูตร มีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดและ 
จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ๆ  
      ทั้งนี้ ในกรณีการลงทะเบียนมากกว่าท่ีกำหนด ต้องไม่มากกว่า 20 หน่วยกิต 
  4.2  ได้รับการเทียบโอนรายวชิาแล้ว เหลือจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด 
  4.3  ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 
  4.4 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
 ข้อ  5  การขอลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด ให้นักศึกษายื่นคำร้องโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 ข้อ  6  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดตามข้อ 4.1และ 4.2 ให้คณบดีของคณะ              
ที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้อนุมัติ  
 ข้อ  7  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดตามข้อ 4.3 และ 4.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                      
เป็นผู้อนุมัติ  
 ข้อ  8  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

ข้อ  9  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 

ประกาศ ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 22/2560) 
เร่ือง  การขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน 

---------------------- 
 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความในขอ้ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนด
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

การถอนวชิาเรียน  
ข้อ 4 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
5.1 ถ้าถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียน

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือที่หลักสูตรกำหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

5.2 ถ้าถอนรายวิชา หลังจากเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษา
ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือที่หลักสูตร
กำหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะได้สัญลักษณ์ W และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่สังกัด 

ข้อ 6 การขอเพิ่มหรือถอนรายวิชานั้น เมื่อขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 26.2 และ 26.3 

ข้อ 7 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ  8  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ใหค้ณบดบีัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินจิฉยัหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

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

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  23/2560) 

เร่ือง  การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  
-------------------------- 

 

เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา พ .ศ . 2559 ข้ อ  28 อาศั ยอำนาจตามความในข้อ  6(3) แห่ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่ นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที ่6/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเทยีบโอนรายวิชาและ
ค่าคะแนนของรายวิชา ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  23/2560) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบณัฑติศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

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

รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  
ข้อ 4  ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา  

ข้อ 5 ผู้มีสิทธ์ิขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวชิา 
6.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นคำร้อง 

ขอเทียบโอนรายวชิาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นคำร้องได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของ
รายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพจิารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอเทียบโอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาตามคำ
ร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาทีก่ำหนด เป็นวันยื่นคำร้อง และแจ้ง
ผลการอนมุัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวชิาและคา่คะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้น ถึง
วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับคำร้องขอเทียบโอน   

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐทีม่อีำนาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทยีบ 

7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 
3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของรายวิชานั้นกำหนด 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นำมาคำนวณ 
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เทียบโอนได้เฉพาะหลักสตูรที่เป็นวิทยานิพนธ์อย่าง
เดียว ทั้งนี้ การกำหนดสัดส่วนภาระงาน จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่เทียบโอนได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

7.1.7 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินหน่ึงในสาม 
ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน   

7.1.8 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

7.1.9 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ช้ันป ีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน 
    7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา เพือ่พิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 
 7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผล ตามข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณา

รับการเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้นำเสนอขออนุมัติต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ

นี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560  
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  24/2560) 
เร่ือง  การเปลี่ยนสาขาวิชา  

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การเปลี่ยนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 ข้อ 29 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2559 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสาขาวิชา 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

สาขาวิชาใหม ่โดยได้รับอนุมัติจากคณะทีส่าขาวิชาใหม่สังกัด 
ข้อ 5  นักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้อง 

5.1  ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
5.2  มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้อง

ได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณแีละไดศ้ึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
5.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 3.00  
สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ 6 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้ 

ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ โดยนับรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 

ข้อ 8  การปรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ปรับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ โดยให้ใช้รหัสตามปีการ ศึกษาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและปรับรหัสตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

ข้อ 9  การดำเนินการ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ยื่นคำร้องต่อคณะที่หลักสูตรสาขา วิชาใหม่
สังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 10  การพิจารณาให้เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่สังกัดเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการประจำคณะ 

ข้อ 11  คา่ธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 12  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 13  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวนิิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี    25   มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  25/2560) 
เร่ือง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เพื่อให้การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแผนการศึกษา ไว้ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 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 ที่เปิดสอนตามหลกัสูตรในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา  
“แผนการศึกษา” หมายความว่า  แผนการศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเข้า

ศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มี 2 แผน คือ แผน ก 
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ ์
ดังนี้ แผน ก แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกำหนดให้
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกำหนด แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข เป็นแผนการ
ศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้ องทำ
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาดุษฎี
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บัณฑิต มี 2 แบบ คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจกำหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือ
ทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ แบบ 
1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 ผู้เข้า
ศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้น
การวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
การศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้  แบบ 2.1 ผู้เข้า
ศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑติ จะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จ
ปริญญาบัณฑิต จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

ข้อ 5 การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายความว่า การเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและ
สาขาวิชาเดียวกัน 

ข้ อ  6 ผู้ มี สิ ท ธิ์ ขอ เป ลี่ ยน แผนการศึ กษ า ได้ แ ก่  นั ก ศึ กษาที่ ผ่ านการคั ด เลื อก เข้ าศึ กษ าใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผนการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ 

ข้อ 7 หลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 7.1 การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินการภายใน 1 ปี

การศึกษา ในกรณีที่ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และให้นำเสนอคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

7.2  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.2.1 รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว ในแผนการศึกษาเดิมที่เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาใน

แผนการศึกษาใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าค่าคะแนน  ตัวอักษร B หรือระดับ
คะแนนตัวอักษร S และนำค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มิได้เป็นรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่ ไม่
สามารถโอนหน่วยกิตได้ 

7.2.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแผนการศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
สำหรับจำนวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผ่านแล้ว หากมีเนื้อหา
สาระเกี่ยวข้องกัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณา 
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7.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

7.4 ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวัน
ยื่นคำร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบณัฑิตวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560   
 

 (ลงช่ือ) สรุศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  26/2560) 
เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดบัทีต่่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบั งเกิดผลดี แก่นักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ  6 (3) แห่ งข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย     ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่า
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ไวด้ังนี ้

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

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

เรียนวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา  
 ข้อ 4  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่ตนเขา้ศึกษาได้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชา 
 ข้อ 5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มี เง่ือนไขของรายวิ ชา (Prerequisite) อาจได้ รับยกเว้น                 

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขท่ีต้องเรียนมาก่อน ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดสำหรับหลักสูตรทีน่ักศึกษานัน้ ๆ เข้าศึกษา 

 ข้อ 7  การนับจำนวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาเขา้
ศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือไม่อยู่ในข้อกำหนดของหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วย
กิต (Audit) 

ข้อ 8  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 9  ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  27/2560)  
เร่ือง  การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 30 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังน้ี 

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

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

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

      “หลักสูตรเดิม”  หมายความว่า หลักสตูรที่นักศึกษากำลังศึกษา 
     “หลักสูตรใหม่”  หมายความว่า หลักสตูรที่นักศึกษาต้องการเปลีย่นระดับการศึกษา 

“การเปลี่ยนระดับการศึกษา”  หมายความว่า การเปลี่ยนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 
ที่กำลังศึกษาให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา 
เดียวกันในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าหลักสูตรที่กำลัง
ศึกษานั้น 

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา   
5.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเปน็ไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

5.2 กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ผู้มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
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5.2.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F  มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ทีม่ีผลงานวิจัยเพื่อทำ
วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวทิยานิพนธใ์นระดับดุษฎีบัณฑิตได้ 

5.2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ท่ีจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

5.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
5.3 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ในกรณีต่อไปนี้ 
5.3.1 สอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผ่าน 
5.3.2 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน 
5.3.3 สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน 
5.3.4 คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ข้อ 6 หลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษา 
6.1 การขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ  สามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
6.2 การโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา 

 6.2.1 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในหลักสูตร
ใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชา ท่ีมีค่าคะแนน B หรือ S และนำค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 

6.2.2 รายวชิาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิม ท่ีมิได้เป็นรายวิชาเดียวกับรายวชิา 
ในหลักสูตรใหม่ แต่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับบางรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 

6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ใหม่ ทั้งนี้ กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสูงกว่าหลักสูตรที่กำลังศึกษาต้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา 

6.3 การนับระยะเวลาการศึกษา 
6.3.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับต่ำกว่าไปหลักสูตรระดับสูงกว่า ให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่โดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม 
6.3.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับสูงกว่าไปหลักสูตรระดับต่ำกว่ าให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรเดิม ท้ังนี้ ระยะเวลาที่เหลือภายหลังการเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องไม่
มากกว่าระยะเวลาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่ 

6.4 การเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาให้เปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
ระดับการศึกษา โดยใช้รหัสตามปีการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม และเปลี่ยนรหัสตามระดับ
การศึกษา และสาขาวิชาของหลักสูตรใหม่ 

6.5 การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรใหม่
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ข้อ 7 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่  และ
คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 8 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 10 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 11 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินจิฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

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

-------------------------- 
 
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 31.2 ข้อ 31.5 และ ข้อ 32 เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6(3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัด
คุณสมบัติ ไว้ดงันี ้

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

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
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 และสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่านเพื่อการสำเร็จการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ 
4.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ภาคการ  ศึกษาละ 1 

ครั้ง ในกรณีที่จำเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาเดียวกันได้อีก 1 ครั้ง และสามารถจัดสอบในภาคการศึกษา
พิเศษได้ 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

4.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  

4.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์  S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  
หมายถงึ สอบไม่ผ่าน 

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

ข้อ 5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดย
อิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดงันี ้

5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือท้ังสองแบบใน 
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง ในกรณีที่จำเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ 

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบัติ คือ 
5.3.1 นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็นต้นไป 
5.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษาแผน ก 

แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑติ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมนิผลเป็น A B+ 
B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์อันมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 
 5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง 
สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิต
วิทยาลัย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
 5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์เสนอ ขอ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 
 5.6 นักศึกษา ตามข้อ 5.3.1 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง และ
ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ 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 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 7 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 

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

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  29/2560) 
เร่ือง  การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  

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

เพื่อให้วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      
มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่เช่ือถือได้ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น                
มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่นำผลงานของผู้อืน่มาเป็นของตนเองด้วย
วิธีการที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์
การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือประกาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำ
คณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนด
แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

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

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

คัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการใช้โปรแกรม 

Turnitin ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก หรือนำ
ผลงานของผู้อื่นมาใช้อยา่งไม่ถูกต้อง 

ข้อ 5 ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงานขอให้ช่วยกันปลูก
จิตสำนึกให้นักศึกษาไม่คัดลอก หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Turnitin 
ตรวจสอบรายงาน และส่ง Turnitin Originality Report พร้อมรายงานด้วย 

ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ควบคุมการทำวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพ 
และเป็นท่ีเชื่อถือได้และฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรมในการวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น ด้วย Turnitin Originality Report พร้อมกับการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษา
อิสระ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในระหว่างการทำวิจัย การขออนุมัติเค้าโครง การขอ
สอบวิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระ และการสง่รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ  

ข้อ 7 ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin 
Originality Report ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาหลักนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยแนบมาพร้อมกบั แบบ บว.23 
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ข้อ 8 ในข้ันตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin Originality Report 
ให้แกอ่าจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
ก่อนกำหนดวันสอบอยา่งน้อย 20 วัน โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.25  

ข้อ 9 ผลการพิจารณา Turnitin Originality Report จะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รายงานผลการพิจารณาความคิดเห็นต่อ 
Similarity Index ในแบบ Turnitin Originality Report และให้นักศึกษานำแบบ Turnitin Originality Report ส่ง
พร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธห์รือรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 

Turnitin Originality Report ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พิจารณา
และรายงานผล ต้องเป็น Turnitin Originality Report ฉบับที่ตรวจสอบจากรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
การศึกษาอิสระ ภายหลังการสอบ พร้อมส่ง 
 ข้อ 11 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 12 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเปน็สิ้นสุด 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวนิ) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  32/2560) 
เร่ือง  เง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา 

-------------------------- 
เพื่อให้การดำเนินการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการ
ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ไว้ดังน้ี 

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

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

ปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา  
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องเปน็ผู้ที ่

4.1 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ข้อ 55.2 และ 55.4 
4.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ก่อนการพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 
4.3 ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

ข้อ 5 การขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บุคคลที่ประสงค์จะขอคืน
สถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคำร้องต่อคณะทีส่าขาวิชาสังกัดไม่น้อยกวา่ 3 สัปดาห์ กอ่นเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่ถูกให้พ้นสภาพและ
หลังการคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา รวมแล้วไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบข้างต้น ข้อ 14  

ข้อ 7 การนับหน่วยกิต ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้วทั้งหมด ส่วนรายวิชาที่ยังไม่มี
การประเมินผล จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพเป็นนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม
การขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 9 ใหค้ณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบบัที่   074 /2559) 
เร่ือง  รายวิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------------- 

 เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป็นการกำกับคุณภาพการศึกษาด้านพ้ืนฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และ
คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2559   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 ในส่วนงานตามมาตรา 9 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
มอบอำนาจการให้ปฏิบัตกิารแทน จึงเห็นสมควรออกประกาศไว ้ ดังนี ้
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 074/2559) เรื่อง 
รายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 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
สำเร็จการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  หรือผู้ทีไ่ม่มีพื้นฐานทางการศึกษา  

4.1  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือ
ผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต                    
ในรายวิชาปรับพื้นฐานการศึกษาต่อไปนี้ จำนวน  6 หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ทีเ่ข้าศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

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

225 883    จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา      3(3–0–6) 
              PSYCHOLOGY  FOR  EDUCATOR  

4.2  สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับนี้  
หลักสูตรจะต้องกำหนดรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยมี

เนื้อหารายวิชาไม่น้อยไปกว่ารายวิชาปรับพื้นฐานตามประกาศฉบับนี้   
 ข้อ  5 ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี ้
 ข้อ  6 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ประกาศ   ณ   วันที ่   3   มีนาคม    พ.ศ.  2559   
 

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

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  054/2560) 

เร่ือง  รายวิชาปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

-------------------------- 
 เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการกำกับคุณภาพการศึกษาด้านพื้นฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่15 มิถุนายน 
2560 และคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที ่ 21  มิถุนายน 2560 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 ในส่วนงานตามมาตรา 9 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
มอบอำนาจการให้ปฏิบัติการแทน   จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้  ดังนี ้
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  54/2560) 
เรื่อง รายวิชาปรับพื ้นฐานทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  
 ข้อ  3 ประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต )              
ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา  

3.1  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือผู้
ที่มิได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
การศึกษาต่อไปนี้ จำนวน  6 หน่วยกิต  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เขา้ศึกษา มิฉะนั้นจะถอื
ว่าไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

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

ED377777  จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา      3(3–0–6) 
              PSYCHOLOGY  FOR  EDUCATOR  

3.2  สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับนี้   
หลักสูตรจะต้องกำหนดรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษาเฉพาะด้านของหลักสูตร 

โดยมีเนื้อหารายวิชาไม่น้อยไปกว่ารายวิชาปรับพื้นฐานตามประกาศฉบับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะศึกษาศาสตร์ 
 ข้อ  4 ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ  5 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มีอำนาจวินิจฉัยสั ่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี    26     มิถุนายน    พ.ศ.  2560  
 

 (ลงช่ือ) ไมตรี    อินทร์ประสิทธ์ิ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธ์ิ) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
ฉบับท่ี   009/2551 

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

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป็นการกำกับคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ศึกษาศาสตร์ครั้งที่   2/2551  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2551  จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการแก้เกรด I  ของ
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี ้

1. ระยะเวลาการแก้เกรด  I  
นักศึกษาที่ได้เกรด I จะต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อขอสอบชดเชย และ/หรือปฏิบัติงานให้ครบ

ตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด ภายในภาคการศกึษาถัดไปมิฉะนัน้จะได้รับการเปลี่ยนเกรด  I  เป็น  F 
2.  การขอขยายเวลาการแก้เกรด I 
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการแก้เกรด I ภายในกำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นักศึกษาจะต้องดำเนินการ

ขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์อย่างช้า  7  
วัน ก่อนวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้เกรด I 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาหากพ้นกำหนดการอนุมัติให้
ขยายเวลาการแก้เกรด I แล้ว แต่นักศึกษายังไม่สามารถดำเนินการแก้เกรด I ให้แล้วเสรจ็นักศึกษาจะได้รับการเปลีย่น
เกรด I เป็นเกรด F ทันที ยกเว้นเฉพาะกรณีที่อาจารย์ประจำวิชาไมส่ามารถดำเนินแกเ้กรด I ใหแ้ก่นักศึกษาได้
เท่านั้น 

3. ผลการแก้เกรด I 
สำหรับในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารย์ประจำวิชาจะเปลี่ยนผลการเรียนจากเกรด I  

ได้ไม่เกินเกรด B+ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคณุภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของคณะฯ 
4.  ประกาศฉบับนีใ้ห้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  สุวรรณน้อย) 
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
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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 เลิศรัตน ์

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ เลศิรัตน์) 
                        รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์(ฉบับท่ี 6/2550) 
เร่ือง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

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

 
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการสอบประมวลความรู้ไว้ดังนี ้

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

จัดทำโครงการ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ  ประยุกต์ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่
ในการจัดการองค์การ ฯลฯ 

หมวดวิชาการวิจัย ครอบคุลมเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย 

หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ    ความรู้ในบริบท
ขององค์การ และสังคม เทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมความรู้และห้องสมุดดิจิทลั ฯลฯ 

หมวดวิชาการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา และจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล การจัดทำดรรชนี และสาระสังเขป ธีซอรัสและหัวเรื่อง แนวคิดและกล
ยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ 
 หมวดวิชาการบริการสารสนเทศ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีการ   บริการ การวางแผน 
และการบริหารงานบริการ เทคโนโลยีที่ใช้ในงานบริการสารสนเทศ  แนวโน้มใหม่ในการบริการ และการประเมิน
คุณภาพของการบริการ ฯลฯ 

4.  กำหนดการจัดสอบ จะดำเนินการจัดสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียนของแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้กำหนดวันและเวลาที่จัดสอบแต่ละครั้งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

5.  การขอสอบ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบประมวลความรู้จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอสอบประมวล
ความรู้ (บว.30) พร้อมชำระเงินท่ีงานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยื่นแบบขอสอบเพื่อ
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ระบุหมวดวิชาที่ต้องการเลือกสอบที่สาขาวิชา อย่างน้อย 15 วัน ก่อนกำหนดวันสอบ  นักศึกษาที่ยื่นขอสอบช้ากว่า
กำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาให้สอบในภาคการศึกษานั้น ๆ  

6.  การประเมินผลการสอบ นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกหมวดวิชาที่เลือกสอบโดยได้คะแนนรวมทุกหมวด
วิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า สอบผ่าน  กรณีที่สอบ
ผ่านจะได้สัญลักษณ์ S กรณีที่สอบไม่ผ่านจะได้สัญลักษณ์ U โดย  สาขาวิชาจะประกาศผลการสอบภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ 

7.  นักศึกษาสามารถสอบประมวลความรู้ได้ 2 ครั้ง นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน 
จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อกำหนดอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 หรือ  ระเบียบอื่นใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

 ประกาศ  ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2550 
 
           (ลงช่ือ)   อุทัยวรรณ  ด่านวิวฒัน์ 
            (นางสาวอุทัยวรรณ  ดา่นวิวัฒน์) 
                  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบัติราชการแทน 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 6/2538) 
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการแก้เกรด  I  ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
  เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  1/2538  เมื่อวันที่  18   มกราคม 2538 
จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการแก้เกรด  I ของวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี ้

1. ระยะเวลาการแก้เกรด  I 
นักศึกษาท่ีได้เกรด  I  จะต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อขอ 

สอบชดเชย และ/หรือปฏิบัติงานให้ครบตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด ภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะ
ได้รับการเปลี่ยนเกรด  I  เป็นเกรด  F 

2. การขอขยายเวลาการแกเ้กรด  I   
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการแก้เกรด  I  ภายในกำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 

นักศึกษาจะต้องดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการ
แก้เกรด  I 

ทั้งนี ้นักศึกษาจะขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด  I  ได้ไม่เกิน  1 ภาคการศึกษาถัดไป 
หากพ้นกำหนดการอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้เกรด  I   แล้ว แต่นักศึกษายังไม่สามารถ

ดำเนินการแก้เกรด   I   ให้แล้วเสร็จนักศึกษาจะได้รับการเปลี่ยนเกรด  I  เป็นเกรด  F  ทันที  ยกเว้นเฉพาะกรณีที่
อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถดำเนินแก้เกรด  I  ให้แก่นักศึกษาได้เท่านั้น 

3. ผลการแก้เกรด  I 
สำหรับในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบ  CREDIT  อาจารย์ประจำวิชาจะเปลี่ยนผล

การเรียนจากเกรด  I  ได้ไม่เกินเกรด  B+ ทั้งนี ้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ 

4. ให้ถือประกาศฉบับนี้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ  ทุกสาขาวิชา 
 

ประกาศ    ณ  วันที ่  3  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2538 
 
                                              (ลงช่ือ)  ยุพิน  เตชะมณ ี

                  (รองศาสตราจารยย์ุพิน  เตชะมณี) 
                          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 36/2549) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) 
-------------------------- 

 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ และมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 36/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้ 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพเิศษ)” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. การสอบประมวลความรู้เปน็การสอบข้อเขียน ซึ่งดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู ้
 ข้อ 4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสตูรแล้ว (ยกเว้นการศึกษาอิสระ และวิชาภาษาอังกฤษ) และมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 3.00 (แบบ บว.30) 
 ข้อ 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ไม่น้อยกว่า 4 
คน ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง (ตามแบบ บว.31) 
 ข้อ 6. การสอบประมวลความรู้  ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 7. เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้ ต้องได้คะแนนไมต่่ำกว่า 30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน) 
 ข้อ 8. การประเมินการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นสญัลักษณ์ S  หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง สอบ
ไม่ผา่น 
 ข้อ 9. นักศึกษาตามข้อ 2 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง ในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งท่ีสองแล้วไม่ผ่านให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 10.  ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิต และให้คณะส่งผลให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน   
นับจากวันสอบ (แบบ บว.32) 
 ข้อ 11. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 12. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการคำวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
  ประกาศ  ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
                         (ลงช่ือ)  ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ ์
         (รองศาสตราจารย์ชูชาติ  อารีจติรานุสรณ์) 

          คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 34/2563) 
เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

----------------------- 
      เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์                           
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์              
โดยวิธีเวียนครบรอบการเวียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ                   
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังน้ี    

 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 34/2563)  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา    
ชีวเวชศาสตร์  

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 114/2553) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยานิพนธแ์ละรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ 

ข้อ 4. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 83/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบปกติ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย  

 
                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ.2563 
                   
                            (ลงช่ือ)  สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน 
                                                               (ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
                                                                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 34/2563) 
--------------------------------------------- 

 หลักการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์                        
คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์                           
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 
1 การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

1.1 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีท่ี  1 

1.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธเ์ป็นครั้งแรก ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีท่ี 2 

1.3 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรกจะต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21 แบบฟอร์มonline 

1.4 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อม
ทั้งเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ บว.23 แบบฟอร์มonline ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีการศึกษา 
นับจากที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์ 

อนึ่ง การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาต้องระบุช่ือเรื่องของ
ผลงานท่ีคาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมท้ังระบุช่ือวารสาร และ impact factor (ถ้ามี) ของวารสารนั้นด้วย 

1.5   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย 

 1.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 1.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)      
 1.5.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ  1 คน 
 1.5.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร    1 คน 
 1.5.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับ 
                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบวิทยานิพนธ์) 1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.5.1 และ 1.5.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 

1.5.3 และ/หรือ 1.5.4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 1.5.3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ 

1.6   การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษและการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์                
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โดยส่งใบแจ้งผลการสอบเค้าโครงฯ ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบเค้าโครงฯ ต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรร่วม เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
 - นักศึกษาสอบผ่าน ทำเรื่องเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บว.23 แบบฟอร์มonline 
พร้อมส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำภายใน 45 วัน ทั้งนี้จะต้องผ่าน
การตรวจสอบตามโปรแกรม Turnitin พร้อมกับแนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report (% การผ่าน
ตามทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) 
 -  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ใหน้ักศึกษาดำเนินการทำเรื่องขอสอบใหม่ ในภาคการศึกษาเดียวกันกับการสอบ
ครั้งแรก เพื่อพิจารณาหน่วยกิตในเทอมที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลังการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจะได้ค่า S=0 สำหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น  
2. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ 

2.1  นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ ์ทุกภาคการศกึษาก่อนลงทะเบียน 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต่อไป 

2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

 2.2.1   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 2.2.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)      
 2.2.3   กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ   1 คน 
 2.2.4   อาจารย์ประจำหลักสูตร     1 คน 
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 2.2.1 และ ข้อ 2.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 2.2.3 

และ/หรือ 2.2.4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 2.2.3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนั้นๆ 
จนแล้วเสร็จ 

2.3  การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทั้งทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
ภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์  
 2.4  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ ์

คณะกรรมการสอบประเมนิผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จะตอ้งประเมนิปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อระบุ
จำนวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯได้กำหนดแผนการศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ท้ังสิ้น 36 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 
1 และ 20 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา แบบต่าง ๆ 
 

 ระดับปริญญาโท 

ปีท่ี/ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกติวิทยานิพนธ ์
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
         ภาคการศึกษาที่ 2 

9 
9 

- 
4 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
         ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

8 
8 

รวม 36 20 
 
 เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็นไปตาม
ปริมาณงานท่ีได้ปฏิบัติจริงของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังน้ี 
 2.4.1 สอบผ่านโครงร่าง    ถือเปน็ 10% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 2.4.2 การทำการทดลองและวิเคราะห์ผล  ถือเป็น 55% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 2.4.3 การเขยีนวิทยานิพนธ์    ถือเป็น 25% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 2.4.4 การเผยแพร่ผลงานนำเสนอผลงานใน  ถือเป็น 10% ของปริมาณงานท้ังหมด 
                 ที่ประชุมวิชาการ หรือ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ      
           การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
 การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็นสัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาวิทยานิพนธ์และได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตของ
หลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการประเมิน
วิทยานิพนธ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
3.  การกำหนดปริมาณงานวิทยานิพนธ์ 
 รายวิชาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรประกอบด้วย 
 รายวิชา  GS217898  วิทยานิพนธ ์  36  หน่วยกิต 
 รายวิชา  GS217899  วิทยานิพนธ ์  20  หน่วยกิต 
4.  การสอบวิทยานิพนธ์ 

4.1 การขอสอบวิทยานิพนธ ์
4.1.1 นักศึกษาตอ้งยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากท่ีนักศึกษาผ่านการประเมินผล 

ความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และต้องสอบภายใน
เวลา 45 วัน หลังจากได้สัญลักษณ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้เสนอวันที่ทำการสอบไป
พร้อมด้วย   

  ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
เสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
  4.1.2 นักศึกษาต้องเสนอร่างวิทยานิพนธ์ท่ียังไม่เข้าปก โดยหลักสูตรกำหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์ 
เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ จ ำนวนเท่ากับ
กรรมการสอบ พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอสอบพร้อมกับแนบ Turnitin Originality Report (การผ่านตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) เพื่อให้คณะอนุมัติการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันกำหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน 
 4.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับท่ี 185/2561 ข้อ 5.1.6 ประกอบด้วย 

4.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   
4.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)      
4.2.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ  1  คน 
4.2.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร     1  คน 
4.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย    1  คน 
ประธานกรรมการสอบ ต้องเป็นบุคคลในข้อ 4.2.4 หรือข้อ 4.2.5 

  การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 4.2.3 
และ 4.2.4   
 4.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่องการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 45 และ 
ข้อ 46 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่องเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ ์
 4.4 ให้หลักสูตร ฯ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
1.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
 1.1  การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ 
 1.2  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

1.3  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี ้
 1.3.1   อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก    1  คน 
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 1.3.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)     1  คน 
 1.3.3   กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ  1  คน 
 1.3.4   อาจารย์ประจำหลักสูตร     2  คน 
  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
 1.4  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 28/2560) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ 5.3  

1.5  เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ 
1.5.1  การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 

  1.5.2  การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัยท่ีเป็นดษุฎีนิพนธใ์ห้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
2.  การเสนออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

2.1 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน  จึงจะดำเนินการเสนออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ได้ 

2.2 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ บว.23 แบบฟอร์มonline ภายใน 2 ปีการศึกษา นับจากที่
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์ 

อน่ึง การเขียนเค้าโครงดษุฎีนิพนธใ์นหัวข้อประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับนักศึกษาตอ้งระบุช่ือเรือ่งของผลงาน
ที่คาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุช่ือวารสาร และ impact factor ของวารสารนั้นด้วย 

2.3  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นผู้ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
ประกอบด้วย 

 2.3.1 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 2.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)      
 2.3.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ   1 คน 
 2.3.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร     1 คน 
 2.3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ควรเป็นบุคคลเดียวกนักับ 
                  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในการสอบดุษฎีนิพนธ์)  1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 

2.3.3 และ/หรือ 2.3.4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 2.3.3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบเค้าโครงหน้าดุษฎีนิพนธ์ ในเรื่องนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ 

2.4  การเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และการนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ และการสอบเค้า
โครงดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ โดยส่ง             
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ใบแจ้งผลการสอบเค้าโครงฯ ภายใน 15 วันหลังวันสอบเค้าโครงฯ ต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรร่วม เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  

- นักศึกษาสอบผ่าน ทำเรื่องเสนอเค้าโครงดษุฎีนพินธต์ามแบบฟอร์ม บว.23 แบบฟอร์มonline พร้อมส่ง
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำภายใน 45 วัน ทั้งนี้จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบตามโปรแกรม Turnitin พร้อมกับแนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report (% การผ่าน
ตามที่อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) 

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดำเนินการทำเรื่องขอสอบใหม่ ในภาคการศึกษาเดียวกันกับการสอบ
ครั้งแรก เพื่อพิจารณาหน่วยกิตในเทอมที่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลังการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจะได้ค่า S=0 สำหรับหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
3.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

3.1  นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา  
3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นผู้เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎี

นิพนธ์ ประกอบด้วย 
 3.2.1   อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 3.2.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)   
 3.2.3   กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ  1 คน 
 3.2.4   อาจารย์ประจำหลักสูตร    1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 3.2.1 และ ข้อ 3.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการใน

ข้อ 3.2.3  และ/หรือ 3.2.4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 3.2.3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ในเรื่องนั้นๆ 
จนแล้วเสร็จ 

3.3  การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทั้งทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
ภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ ์  
 3.4  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ 

 คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อ
ระบุจำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯได้กำหนดแผนการศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ทั้งสิ้น 72, 48, 48 และ 36 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1.2, 2.2, 1.1 
และ 2.1 ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษาแบบต่าง ๆ 
 ระดับปริญญาเอก 

ปีที่/ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ ์
1.2 2.2 1.1 2.1 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
        ภาคการศึกษาที่ 2 

9 
9 

- 
- 

9 
9 

- 
7 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
        ภาคการศึกษาที่ 2 

9 
9 

6 
9 

9 
9 

9 
9 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
         ภาคการศึกษาที่ 2 

9 
9 

9 
9 

9 
3 

9 
2 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
         ภาคการศึกษาที ่2 

9 
9 

9 
6 

- 
- 

- 
- 

รวม 72 48 48 36 
เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้
ปฏิบัติจริงของนักศึกษาดังนี ้
 3.5.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและโครงร่าง ถือเป็น 15% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 3.5.2 การทำการทดลองและวิเคราะห์ผล  ถือเป็น 50% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 3.5.3 การเขียนดุษฎีนิพนธ์    ถือเป็น 20% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 3.5.4 การนำเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ  ถือเป็น   5% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 3.5.5 การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็น
สัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของ
รายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้อง
ดำเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการประเมินดุษฎีนิพนธ์ S หน่วยกิต สุดท้าย ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
4.  การกำหนดปริมาณงานดุษฎีนิพนธ์ 
 รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรประกอบด้วย 
 รายวิชา  GS217996  ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 รายวิชา  GS217997  ดุษฎีนิพนธ์  72  หนว่ยกิต 
 รายวิชา  GS217998  ดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 รายวิชา  GS217999  ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 ความแตกต่างของปริมาณงานของรายวิชาดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต โดยพิจารณาจาก impact 
factor โดยรวมของวารสารที่รับผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด ทั้งนี้รายวิชาที่ มีจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 72, 48 และ                  
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36 หน่วยกิต กำหนด impact factor รวมไม่น้อยกว่า 3, 2 และ 1.5 ตามลำดับ เกณฑ์การพิจารณาการสำเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
5.  การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 5.1 การขอสอบดุษฎีนิพนธ์  

  5.1.1 นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ของหลักสูตร และต้องสอบภายใน
เวลา 45 วัน หลังจากได้สัญลักษณ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งให้เสนอวันที่ทำการสอบไป
พร้อมด้วย   
 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้ง
สุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอยกเลิก
ผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
                 5.1.2 นักศึกษาต้องเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ยังไม่เข้าปก โดยหลักสูตรกำหนดให้เขียนดุษฎีนิพนธ์ 
เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดในคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์  จำนวนเท่ากับกรรมการสอบ พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอสอบและแนบ Turnitin 
Originality  Report ทีผ่่านการพิจารณาจากอาจารยท์ีป่รึกษาดุษฎนีิพนธ ์เพื่อใหบ้ัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการสอบโดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันกำหนดสอบอย่าง
น้อย 20 วัน 

  5.2  คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ ์ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎี

นิพนธ์  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 185/2561 ข้อ 5.2.6 ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี ้

5.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก   
5.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)     
5.2.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ 1    คน 
5.2.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร    1-2 คน 
5.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัย  1   คน 
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นบุคคลในข้อ 5.2.5  

           การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 5.2.3 และ 5.2.4     
 5.3  การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า
ด้วยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่องการทำดุษฎีนิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 45 และข้อ 
46 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่องเกณฑ์การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ ์
 5.4  ให้หลักสูตร ฯ  เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบดษุฎีนิพนธ ์
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เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์                    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

              การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
                   1. ศักยภาพการทำงานวิจัย     30 %  
        2.  การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์   70 % 
                        รวม                       100 %   
ส่วนที่ 1 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้า 
ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้รับ 

1. 
 

ศักยภาพการทำงานวิจัย 
1.1 ความตั้งใจในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
1.4  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 

30%  

                                        รวมคะแนน 30%  

ส่วนที่ 2 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ทีไ่ด้รับ 

1. การประเมินผลการสอบวิทยานพินธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
1.1 คุณภาพวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์                     20% 

- บทคัดย่อ 

- ความสำคญัของปัญหา 

- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- วิธีดำเนินการวิจยั 

- การวิเคราะห์วิจารณ ์

- การสรุปและข้อเสนอแนะ 

- การอ้างอิง 

- การใช้ภาษาและการจดัโครงสร้างการนำเสนอ 
1.2 การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์     20% 

- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 

40% 
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ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

- ความเหมาะสมของสื่อ 

- ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ 

- บุคลิกภาพการแสดงออกและความเช่ือมั่น 

- ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่อ
อธิบายเหตผุล 

- ตอบตรงคำถาม 

- ตอบคำถามสอดคล้องกับข้อมลูที่นำเสนอและ 
      ความสามารถให้เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน  

- ความเข้าใจในงานวิจัย และความสัมพันธ์ของ 
      ผลจากการวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การเผยแพร่  30%                                                                    
     ระดับปริญญาโท 
           แผน ก แบบ ก 1     
                -    การยื่นบทความเพื่อการตีพิมพ์ หรือการตีพิมพ์ในวารสารทาง 
                     วิชาการที่อยู่ในฐาน SCOPU หรือTCI ที่มี Impact factor   30 %                                         
     -    การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธบิัตร                             30 %  
     -    การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ                     10 %  
                   -    นำเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร                                5 % 
           แผน ก แบบ ก 2   
               -  การยื่นบทความเพื่อการตีพิมพ์ หรือการตีพมิพ์ในวารสารทาง 
                  วิชาการที่อยู่ในฐาน SCOPU หรือTCI ที่มี Impact factor         30 %                      
                  -  การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบัตร                              30 %  
                  -  การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ                         10 %  
                  -  การนำเสนอผลงานวิจยัทางวาจร/ทางลายลักษณ์อักษร           5 %   
 
     ระดับปริญญาเอก     

   -    การยื่นบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(Manuscript Submission)                                     15 %          

                     -     การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
                             ที่มี Impact factor                                                 30 % 
       -     การจดสิทธิบัตร หรืออนสุิทธิบัตร                                30 %  
                     -     การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่                          

30 % 
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ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้รับ 

                            มี Impact factor  หรือระดับชาติในฐานข้อมลู TCI        10 %                         
        -    นำเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร                           5 %     

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

    Fail             60    % 
 
 ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะได้ระดับการประเมินเป็น 
excellent ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการภายในวันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  จะได้
ระดับการประเมินเป็น excellent ต้องมีการยื่นผลงานเพื่อการตีพิมพ์ หรือมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในวันสอบป้องกัน กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ส่ง
คะแนนปกปิด มาที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ภายใน 3 วัน หลังจาก
สอบเสร็จ 
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การประเมินความความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

 
แบบรายงานความก้าวหน้ารายวิชาดุษฎีนิพนธ ์

  (   )  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (   )  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
เร่ือง 

ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ครั้งท่ี……………………...วันท่ี……………………………………………….. 
ช่ือ-นามสกุล  นักศึกษา………………………………………..….………………………………………..……………………………………… 
อาจารย์ทีป่รึกษา……………………………………...…………………………………………………………………………………….……….. 
โครงร่างผา่นความเห็นชอบ เมื่อวันที่………………………………………………..…………………………..………………….………… 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา…………………………………….…………………………………………………………………….….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
รายงานความก้าวหน้าครั้งสดุท้ายเมื่อวันท่ี……………………………………………………………………………………….…………. 
สรุปผลการศึกษาอย่างย่อๆ จนถึงปัจจุบัน…………………………………………………...………………………….……..…………… 
………………………………………………..………......…………………………………………………………………………………..…………… 
สรุปความคืบหน้าของการศึกษาเมื่อเทียบกับครั้งหลังสุด………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
แนวโน้มที่จะนำไปเสนอในการประชุมวิชาการ 
 - ระดับท้องถิ่น  (   ) ได้        (   ) ยังไม่แน่ใจ     (   ) ไม่ได้ 
 - ระดับชาต ิ  (   ) ได้        (   ) ยังไม่แน่ใจ     (   ) ไม่ได้ 
 - ระดับนานาชาต ิ  (   ) ได้        (   ) ยังไม่แน่ใจ     (   ) ไม่ได้ 
จากผลงานท่ีผ่านมาทั้งหมด ท่านคิดว่าแนวโน้มทีจ่ะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตไิดห้รือไม่ 
 (   ) ได้         (   ) ยังไม่แน่ใจ     (   ) ไม่ได้ 
สรุปปญัหา และอุปสรรค (ถ้ามี)…………………..……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
แผนงานท่ีจะดำเนินการต่อไป……………….……………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………… 
    ลงช่ือ………………………………………………………………………………. 
                    (นักศึกษาปริญญา) 

ลงช่ือ.…………………………………………….……………..…………………. 
                                    (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
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แบบฟอร์มประเมินความความกา้วหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

 
ผลประเมินความความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

(Progress Examination) 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
ของ   ............................................................. 

รหัสนักศึกษา .....................................     

   

ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ 

1    

2    

3    

4    

5    
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ใบแจ้งผลการเรียน 
(   ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (   ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

วิชา ................. วิทยานิพนธ์ (Thesis) /ดุษฎนีิพนธ์ (Dissertation) จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด ............ หน่วย
กติ 

ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ….......…… 
 

รายละเอียด โปรดกรอกรายละเอียดในช่องนี้ 
ช่ือนักศึกษา  

รหัสประจำตัว  
จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
(ภาคเรยีนที่ ..... ปีการศึกษา ……) (หน่วยกิต) 

 

จำนวนหนว่ยกติรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ผ่าน (หน่วยกิต) S  =   
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์สะสม (หน่วยกิต)  

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านทั้งหมด (หนว่ยกิต) 
(รวมจำนวนหน่วยกิตสะสมและจำนวนหน่วยกิตท่ีผ่านในภาคการศึกษาน้ี) 

 

จำนวนหน่วยกิจท่ีต้องลงทะเบยีนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ตลอดหลักสตูร  
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ  

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์  
ลายเซนต์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์  

 
วัน/เดือน/ป ี  
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ใบแจ้งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

(   ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (   ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 
 คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าฯ   ได้ประเมินการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
ของ  ……...............................................................................   รหสัประจำตัว  ......................................................... 
นักศึกษาระดับ  (   ) ปริญญาโท  (   ) ปริญญาโทเอก เมื่อวันท่ี…………......….……............................................ 
เวลา………………..………..น. ณ …………………………………………………………………………….…..……...……………….…….…… 
เร่ือง ภาษาไทย……………………………………………………………………………………….........................................……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………...…………………… 
ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
เรียบร้อยแล้ว  จึงใคร่ขอแจ้งผลการสอบ คือ 
      (     )  ผ่าน S = ………….. 
               (     )  ไม่ผ่าน    โดยมีเง่ือนไข คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     (ลงช่ือ)       …………………………………………………..(ลายเซ็น)  ประธานคณะกรรมการ 
 

       …………………………………………………..(ลายเซ็น)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
                                        ………………………………………………....(ลายเซ็น)  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
                                ………………………………………………...(ลายเซ็น)  กรรมการ 
 
                                             ……………………………………………..(ลายเซ็น)  กรรมการ 
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ตัวอย่างการจัดทำรูปเล่มรายงานความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
 

 
 
 

PROGRESS REPORT….. 
 
 

Dissertation’s Title 
 
 

Mr./Mrs./Miss First name    Last name 
Student code………………………. 

 
 

Ph.D. candidate in Biomedical Sciences 
Faculty of Graduate School, Khon Kaen University 

 
 

(Date, Venue) 
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แบบรายงานความก้าวหน้ารายวิชาดุษฎีนิพนธ ์
 
 
 

ชื่อเร่ืองดุษฎีนิพนธ ์
 
 
 

นาย/นาง/นางสาว ชื่อ – สกุล 
รหัสนักศึกษา..................................... 

 
 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
(เวลา / สถานที่) 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี   73/2552) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

------------------------ 
 
            เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัย
อำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2552  จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป 
 
                              ประกาศ  ณ  วันท่ี    20  สิงหาคม  พ.ศ.2552 
 
                                                                  (ลงช่ือ) ลำปาง  แม่นมาตย ์
 (รองศาสตราจารย์ลำปาง  แม่นมาตย์) 
 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  73/2552) 
--------------- 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
1)  การสอบประมวลความรู้ 
1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งดำเนินการโดย 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
1.3 คณุสมบัติของนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม 

หลักสตูรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 
1.3   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1   อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ    1  คน 
 1.3.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     1  คน 
 1.3.3    กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1  คน 
 1.3.4   อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   2  คน 
            หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกับกรรมการในข้อ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
1.4  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

(ฉบับท่ี 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคณุสมบัต ิ 
1.5  เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู ้

1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 
  1.5.2  การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรูส้ามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะดำเนนิการทำการศึกษาอสิระใหส้ำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยด ี

 

2)  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1.5 การสอบวัดคณุสมบัตเิป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึง่ดำเนินการโดยคณะกรรมการ

สอบวัดคณุสมบตั ิ
1.6 คุณสมบัติของนักศกึษาทีม่ีสิทธ์ิขอสอบ คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา

แรกเป็นต้นไป โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
1.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     1  คน 
 1.3.2   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     1  คน 
 1.3.3   กรรมการบริหารหลักสูตรฯ    1  คน 
 1.3.4   อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   2  คน 
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  หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกับกรรมการในข้อ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
1.8 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

1.9  เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคณุสมบัต ิ
1.9.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 
1.9.2 การสอบปากเปลา่ คณะกรรมการสอบวัดคณุสมบตัิสามารถประเมินได้ว่านกัศึกษามี

ความรู้ และความพร้อมทีจ่ะดำเนนิงานวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยด ี
 
2. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  การขอสอบและขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1)  นักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้ ต้องมีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์
ที่ปรึกษา  
 2)  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว ต้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  และเสนอขออนุมัติเค้าโครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
และแผน ข  ภายใน 1 ปกีารศึกษา  และนักศึกษาที่เข้าศึกษา แผน ข. จะเสนอขออนุมัติเค้าโครงได้ หลังจากสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้แล้ว  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  ต้องขอเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ ์ภายใน  
2 ปีการศึกษา หลังจากสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ก่อนการนำเสนอ 1 สัปดาห์ 

3)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ  เป็นผูเ้สนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงและ
ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ  ประกอบดว้ย 

 3.1.1  อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 3.1.3  กรรมการบริหารหลักสตูรฯ    1 คน 
 3.1.4  อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง   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                    
ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบเค้าโครงและประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                
ในเรื่องนัน้ ๆ จนแล้วเสร็จ 

4) เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ   
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 เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จำนวนเท่ากับกรรมการสอบเค้าโครง รวม
อีก 1 ชุด เพื่อส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
ภายใน 30 วัน หลังสอบ หากพ้นกำหนดระยะเวลาในการส่งให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็นโมฆะ  ให้นักศึกษา
ดำเนินการทำเรื่องขอสอบใหม่ 
3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ 

1)   นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุกภาคการศกึษา   
2) การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ จะต้องมกีารเสนอทางวาจา และเป็นลายลักษณ์

อักษร เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลกัสูตรกำหนด นักศกึษารายงานความก้าวหน้าฯ              
ครั้งสุดท้าย ก่อนการสอบวิทยานพินธ์ /การศึกษาอิสระ อย่างน้อย 1 เดือน 

3)  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริมาณงาน

ของนักศึกษาเพื่อระบุจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา               
ตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี ้

ระดับปริญญาโท   
วิทยานิพนธ์   
1.  ค้นควา้เอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได ้  1   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรยีงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา   1   หน่วยกิต 
3.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัต ิ  2   หน่วยกิต 
4.  เขียนวทิยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จสมบรูณ ์   1   หน่วยกิต 
5.  สร้างเครื่องมือวิจัย      2   หน่วยกิต 
6.  เก็บรวบรวมข้อมลู      1   หน่วยกิต 
7.  วิเคราะห์ข้อมลู       2   หน่วยกิต 
8.  เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ     2   หน่วยกิต 
     รวม   12   หน่วยกิต  
 

การศึกษาอิสระ 
1.  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได ้ และเรียบเรียงเค้าโครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 
2.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัต ิ  1   หน่วยกิต 
3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3  เสร็จสมบรูณ ์   1   หน่วยกิต 
4.  สร้างเครื่องมือวิจัย และหรือเก็บรวบรวมข้อมลู   2   หน่วยกิต 
5.  วิเคราะห์ข้อมลู และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ  1   หน่วยกิต 
     รวม   6   หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาเอก 
 เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการประเมินใหไ้ด้สญัลักษณ์ S ให้เป็นไปตามปริมาณ
งานท่ีได้ปฏิบัตจิริงของนักศึกษา ตัง้แต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังน้ี 
 1.  การนำเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 2.  การทำการทดลองและวิเคราะห์ผล  ถือเป็น 50% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 3   การเขียนวิทยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานท้ังหมด 
 4   การนำเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ ถือเป็น  5%  ของปริมาณงานท้ังหมด 
 5.  การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็น 10% ของปริมาณงานท้ังหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
 การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็นสัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สญัลกัษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
แต่ละแผนการศึกษา จะต้องดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 
4. การสอบ  การประเมินผล การรายงานผล  การส่งเล่ม  และมาตรฐาน วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1)  การสอบวิทยานิพนธ ์
1.1  กำหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวันสอบ 
1.2   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
1.2.3 กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ    1  คน 
1.2.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   1  คน 
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย    1  คน 

การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.2.3 และ1.2.4  
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลือ่นการสอบออกไป ในกรณีที่จำเปน็อาจ 

เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   
ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการทีแ่ต่งตั้ง 

ซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได ้
 2)  การสอบการศึกษาอิสระ 

 1.1  กำหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย  โดยมีบทคดัย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 

 1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มผีลสมบูรณ ์ 
ประกอบด้วย 
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1.2.1 อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
อย่างน้อย 1 คน 

1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอสิระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
  ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลง
กรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   

ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหมใ่ห้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่  
จะได้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้ 
 3)   ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 เสียงของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
 4)  การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
       1.1  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไป
ยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
       1.2  คณะให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่สาขาวิชาเสนอ 
และแจ้งผลการประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป 
 5)  นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผ่าน มีสิทธิ์ขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วัน หลังวัน
สอบและต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบกำหนดการแก้ไข    การสอบครั้งที่ 2 จะต้องดำเนินการขอสอบและ
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ 
 6)  เมื่อสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแล้ว นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่ว่ากรณีใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้ งแต่             
1 สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม ่
 7)  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
        1.1  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 72/2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 9 
        1.2  การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
                        1.2.1  ให้ส่งที่หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
  1.2.2  นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (เข้าปก 1 เล่ม และที่ 
ยังไม่เข้าปก 1 เล่ม) พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 แผ่น ซึ่งคณะกรรมการสอบ             
ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 8)  มาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 
       1.1  วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10 
        1.2  การศึกษาอิสระ 
                        1.2.1  รูปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
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                        1.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ต้องเป็นปกแข็งหุ้มผา้แร็กซีน 
  1.2.3  ปกใช้สีกรมท่า(สีน้ำเงินเข้ม) 
  1.2.4  การเข้าเล่มการศึกษาอิสระ ต้องเป็นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ้มสันและติด            
ใบรองปกสีขาว 
  1.2.5  สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็นไปตามคู่มือการทำ
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม 
 

 
5.  เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ  เป็นดังนี ้
 

เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑติวิทยาลัย) 
 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
  คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  70  คะแนน 
  การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  
 

ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1. ความสำคัญของปัญหาในการวิจยั 

1.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัย
เพือ่ตอบปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ  

1.2 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับสภาพปัจจุบัน 
1.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับสาขาวิชาที่ศึกษา 

8 
 
 
 

 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.3 ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยตามวตัถุประสงค์ทีก่ำหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1  การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด  
       ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
3.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรม 
3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจัยสู ่
      การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสม 

6  
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ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

4 วิธีการดำเนินการวิจัย 
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยัที่ใช้ 
4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุม 
      ตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ 
4.3  ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยเทคนิควิจัย การ 
      เลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
4.4  ความถูกต้องของการอา้งอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั 
4.5  ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค ์
4.6  ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 

20  

5 ผลงานวิจัย 
5.1  การสรุปผลถูกต้องและเช่ือถือได ้
5.2  ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยักับวัตถุประสงค ์
5.3  ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสังเคราะหผ์ลการวิจัย 
5.4  ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจัย 

10  

6 การอภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรูจ้ากงานวิจัย   
      ทีเ่กี่ยวข้องกับผลการวิจัย 
6.2  ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจำกัดในการวิจยั 
6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนำผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจัยที่ควรทำตอ่ไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงาน 
การศึกษาอิสระ 
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 
7.2  จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างองิ 
7.3  ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ทีใ่ช้ในการเขียน 
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งสิน้ 70  
   

2)  การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามโดยวิธีการสอบปากเปลา่ 
ลำดับท่ี หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. การนำเสนอผลงาน 
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
1.2 ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ในการนำเสนอ 
1.3 การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 

20 
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1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมั่นของผู้นำเสนอ 
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีนำเสนอกับท่ีเขียนใน

วิทยานพินธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

2 การตอบคำถาม 
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนบัสนุน 
2.2 ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที ่
      ปรากฏในงานวิจัย 
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพนัธ์ 
ของผลจากการวิจยัต่อองค์ความรูใ้นสาขาวิชานั้น ๆ  

10  

 รวมคะแนนทั้งสิน้ 30  
 
หลักเกณฑ์การใหร้ะดบัการประเมนิ 
  Excellent 80-100 % 
  Good  70-79   % 
  Pass  60-69   % 

  Fail    60   % 
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปดิ มาที่สาขาวิชาร่วม บณัฑิตวิทยาลยั 

ภายใน 3 วัน  หลังจากสอบเสร็จ) 
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เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑติวิทยาลัย) 
 

การประเมินแบง่ออกเป็น 3 ส่วน 
 คุณภาพของวทิยานิพนธ ์    60% (300 คะแนน) 
 การนำเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์  30% (150 คะแนน) 
 การเผยแพร่ผลงาน     10% ( 50  คะแนน) 
    รวม   100% (500 คะแนน) 

ลำดับท่ี หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1. คุณภาพของวิทยานิพนธ์ 60% 

1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ 
1.1.1  ภาษาไทย 
1.1.2 ภาษาอังกฤษ 

(ความสมบรูณ์ของรูปแบบ ความครอบคลมุเนื้อหาสาระทีส่ำคญั
ทั้งหมดและสื่อความหมายได้ถูกตอ้ง 

 
 

10 
10 
 
 

 

 1.2 ความสำคัญของปัญหาในการวิจัย 
      1.2.1 ความชัดเจน 
      1.2.2 การใช้เหตุผล 
      1.2.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
      1.2.4 นำมาซึ่งข้อมูลใหม่ หรอืตอบคำถามวิจัยได้   

30  

 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.3.1 ความชัดเจน 
      1.3.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปญัหาการวิจัย 
      1.3.3 ประโยชน์ในการนำไปใช้  

30  

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
      1.4.1 ความครอบคลุม 
      1.4.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวน 
              วรรณกรรม 
      1.4.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย  

30  

 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย 
      1.5.1 ความชัดเจนและความถูกต้อง 
      1.5.2 ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็น 

25  

 1.6 ผลการวิจัย 
      1.6.1 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ 

30  
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ลำดับท่ี หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

      1.6.2 ความชัดเจน และถูกตอ้งของผลการวิจัย 
      1.6.3 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 
      1.6.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 1.7 การวิเคราะห์และการวิจารณผ์ลการวิจัย 
      1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห ์
      1.7.2 การเลือกใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 
      1.7.3 ความสามารถในการบรูณาการความรู้           ต่าง ๆ 
               จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและผลการวิจัยมาใช้ในการ 
               ตอบปัญหาทางการวิจัย 
      1.7.4 ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหมจ่าก 
               หลักฐานการวิจัย 

75  

 1.8 การสรุปและข้อเสนอแนะ 
      1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยใหส้ัมพันธ์กับ 
               วัตถุประสงค์ 
      1.8.2 ความสมเหตสุมผลของการเสนอแนะการนำ 
               ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
      1.8.3 ความสมเหตสุมผลของการเสนอแนะงานวิจัยที่ควร 
               ศึกษาต่อไป 

20  

 1.9 การอ้างอิง 
      1.9.1 ความถกูต้องของการอ้างอิง 
      1.9.2 ความถูกต้องของรูปแบบการอ้างอิง  

15  

 1.10 การใช้ภาษาในการเขียนและจัดโครงสร้างในการนำเสนอ 
 

รวม 

25 
 

300 

 

2. การนำเสนอและป้องกันวิทยานิพนธ์ 30% 
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ 
2.3 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมั่น 
2.5 ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่อ
อธิบายเหตผุล 
2.6 ตอบตรงคำถาม 
2.7 ตอบคำถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอและสามารถให้
เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนบัสนุน 

 
10 
10 
10 
20 
30 
 

15 
30 
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ลำดับท่ี หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

2.8 ความเข้าใจในงานวิจัย และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั
ต่อองค์ความรู้ในสาขา 

รวม 

25 
 

150 

3. การเผยแพร่ 10% 
3.1 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

- ระดับท้องถิ่น 
- ระดับชาต ิ
- นานาชาติ 

3.2 นำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาต ิ
3.3 นำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาต ิ

- ทางวาจา 
- ทางลายลักษณ์อักษร 

3.4 นำเสนอผลงานในการประชุมระดับท้องถิ่น 
- ทางวาจา 
- ทางลายลักษณ์อักษร 

50 
 

30 
40 
50 
50 
 

40 
30 
 

30 
25 

 

 หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไมเ่กิน      50 
คะแนน ในกรณีที่มีการเผยแพรม่ากกว่า 1 รายการ หรือในแตล่ะ
รายการ (เนื้อหาแตกต่างกัน) มากกว่า   1 ครั้ง จะได้คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

  

 รวมคะแนนทั้งสิน้ 500  
   
หลักเกณฑ์การใหร้ะดบัการประเมนิ 
  Excellent  80-100 % 
  Good   70-79   % 
  Pass   60-69   % 

  Fail      60   % 
(ขอใหก้รรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปดิ มาที่สาขาวิชาร่วม บณัฑิตวิทยาลยั 

ภายใน 3 วัน  หลังจากสอบเสร็จ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

154 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  51  /2554) 
เร่ือง    การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท   หลักสูตรนานาชาติ 
 

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

ข้อ 1. ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  51 /2554)  เรื่อง การจัดการเรียน 
การสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตร
นานาชาติ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย) 

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

ข้อ 4. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 
 
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี    23    พฤษภาคม  พ.ศ. 2554        
   
        (ลงช่ือ) ลำปาง  แม่นมาตย ์
 (รองศาสตราจารย์ลำปาง  แม่นมาตย์) 
 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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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 เป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยทำ
บันทึกถึงสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ 
 1.3  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่ 2  และต้องเสนอแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว. 21  
 

2.   การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 2.1  นักศกึษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  

2.2  นักศึกษายื่นแบบ บว. 21 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 2.3  หลักสูตรสาขาวิชา  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ ฯ  และ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

3.  การเสนออนุมัติเค้าโครงการศึกษาอิสระ 
 3.1  นักศึกษาเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ม บว.23 ให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาที่ 3  โดยนักศึกษาจะต้องเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระเพื่อให้
คำแนะนำและพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 3.2  นักศึกษาเสนอแบบเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ บว.23 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระ 
เป็นจำนวน 2 เล่ม และแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น   

3.3  เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาร่วมตรวจสอบและเสนอเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระพร้อมแบบฟอร์ม 
บว.23 ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

4.   การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาการศึกษาอิสระ 
 4.1  นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าการทำการศึกษาอิสระทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวิชา
การศึกษาอสิระในภาคการศึกษาต่อไป 
 4.2  นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการศึกษาอิสระครั้งสุดท้าย ก่อนสอบการศึกษาอิสระ 
 4.3  เกณฑ์การประเมินความกา้วหน้าในการทำการศึกษาอิสระ 
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 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าการทำการศึกษาอิสระของนักศึกษา เพื่อระบุ
หน่วยกิตรายวิชาการศึกษาอิสระที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  โดยหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทได้กำหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระทั้งสิ้น  6 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่  
2 จำนวน  2   หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่  3จำนวน 4  หน่วยกิต  
 การพิจารณาความก้าวหน้าของการทำการศึกษาอิสระ ให้พิจารณาการนำเสนอเค้าโครงและภาพรวม
ของการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

5.  การสอบประมวลความรู้ 
 5.1  การสอบประมวลความรู้  เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า  ซึ่งดำเนินการโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

5.2  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอช่ือ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำวิชาสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

5.3  หัวข้อรายวิชาทีเ่กี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่  ทฤษฎีการจัดการ
การพัฒนาชนบท    ระเบียบวิธีวิจัย   กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาและหน่วยงานท้องถิ่น และการวิเคราะห์ปัญหา
ด้านกระบวนการจัดการพัฒนาชนบท  
 5.4  คุณสมบัติของนักศกึษาที่มีสิทธ์ิยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง 
ๆ ครบถ้วนตามที่หลกัสูตรกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  

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

70 และการสอบปากเปล่าเป็นร้อยละ 30  โดยนักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลการสอบท้ัง
ข้อเขียนและปากเปล่า 

กรณีนกัศึกษาสอบไม่ผ่าน  ให้นักศกึษายื่นคำร้องขอสอบอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป  หากสอบครั้งที่สองไม่ผ่านจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 60.8 
 

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

6.3  คุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 72/2548 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

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

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอสิระ   50 % 
2. การนำเสนอผลงาน    20 % 
3. การสอบปากเปล่า    30 % 

รวม    100 % 
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ 50 

     1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 10 

- สรุปสาระสำคัญของงานวิจัย/องคค์วามรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

- ระบุประเด็นปัญหาชัดเจน  

     1.2 วัตถปุระสงค ์ 10 

- ครอบคลุมปญัหาการวจิัย  

- ช้ีชัดถึงเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่จะไดจ้ากการวิจัย  

     1.3 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 10 

- ครอบคลุมแนวคดิ/ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัย  

- แสดงสภาพงานวิจัยท่ีผ่านมาในเรื่องเดียวกันนั้นอย่างครอบคลุม  

- การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ท่ีเหมาะสม  

    1.4 ระเบียบวิธกีารวิจัย 10 

- ระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสมกับปัญหา / วัตถุประสงค์การวิจยั  

- การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างเหมาะสม  

- เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล  

    1.5 ผลที่ได้จากการวิจยั 10 
- เชื่อถือได้  

- ให้ความรู้ใหม ่  

- ประโยชน์ในทางวิชาการ / การนำไปประยุกต์ใช้กับหนว่ยงาน / สังคมที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลงาน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

2. การนำเสนอผลงาน 20 

2.1 ภาษาที่ใช้ในการเขียน 5 
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2.2 ความถูกตอ้งของข้อมูล / รายงาน 5 

2.3 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอข้อมูล 5 

2.4 รูปแบบของการจัดพิมพ ์ 5 

 
ส่วนที่ 3  การสอบปากเปล่า 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

3. การสอบปากเปล่า 30 

3.1 การนำเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการ 5 

3.2 ความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยของตน 10 

3.3 การแสดงออก ความเช่ือมั่นในการนำเสนอ / สอบ 5 

3.4 การตอบคำถาม 10 

 
เกณฑ์การประเมิน  Excellent  90-100 % 

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

 
*กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งส่งคะแนนปกปิดมาที่งานสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลยั ภายใน 3 วันหลังจาก
วันสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

159 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

หลักเกณฑ์ค่าใชจ้่ายสำหรับการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 
 

ค่าตอบแทน ลักษณะการจัดหลักสูตร 
ระบบปกติ (นานาชาติ) 

ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีตอ่หน่วยกิต 12,000 
ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏบิัติตอ่หน่วยกิต 12,000 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระต่อเรื่อง 10,000 
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต่อครั้ง  5,000 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง  6,000 
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย 
1.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอน เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายที่รวมถึงการสอนของอาจารย์พิเศษ และ    
      หรือวิทยากร การคุมสอบ การออก การตรวจข้อสอบ และประเมินผลรายวิชา 
2.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในกรณีมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 3 คน ให้จ่ายดังนี ้
     2.1 นักศึกษา 2 คน จ่ายหนึ่งในสอง ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น 
     2.2 นักศึกษา 1 คน จ่ายหนึ่งในสี่ ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น 
3.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะที่ปรกึษาการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามอัตราข้างต้นโดยจา่ยอัตราส่วน 2 : 1 กรณีมีที่

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

1,800 บาท และกรรมการคนละ 1,400 บาทเทา่กัน  
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  114 /2564) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

------------------------ 
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการ

สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม         
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการเวียนครบรอบ เมื่อวันท่ี 19  สิงหาคม 2564 จึงประกาศแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่  114 /2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรบันักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3การจัดการเรยีนการสอน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2564   เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
                                                               (ลงช่ือ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

(ศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ) 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  114 /2564) 
------------------------------------------------ 

 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
 
2 การสอบประมวลความรู้  

สอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษา แผน ข 
1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า ซึ่งดำเนินการโดย

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
1.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเสนอช่ือ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
1.6 หัวข้อรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ระเบียบวิธีวิจัย กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาและหน่วยงาน และการวิเคราะห์
ปัญหาด้านกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

1.7 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ได้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 

1.8  ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารส อบ ป ระม วล ค วาม รู้ ให้ เป็ น ไป ต าม ป ระ ก าศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 28/2560) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  

1.5  เกณฑ์การสอบผ่านการประเมินการสอบประมวลความรู้ 
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B 

  1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะดำเนินการทำการศึกษาอิสระให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

 
2. การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 
1 และ แผน ก แบบ ก 2 
 2.1 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปีท่ี 1 
 2.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรก ไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปีท่ี 2 
 2.3 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรกจะต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21 แบบฟอร์ม online 
 2.4 นักศึกษาต้องศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้งเสนออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม online ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีการศึกษา นับจากที่นักศึกษาลงทะเบียน
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รายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนสอบ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 อนึ่ง การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาต้องระบุช่ือเรื่องและ
ผลงานท่ีคาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุช่ือวารสาร และ impact factor (ถ้ามี) ของวารสารนั้นด้วย 
 2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย 

    2.51 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน 
2.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  1 คน 
2.5.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  1 คน 
2.5.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 คน 

ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์หรอือาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
2.6 เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 

3 ของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

 2.6.1 นักศึกษาสอบผ่าน ทำเรื่องเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม 
online  พร้อมส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำภายใน 45 วัน ทั้งนี้จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบโปรแกรม Turnitin พร้อมกับแนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report (% การผ่านเป็นไป
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) 
  2.6.2 นักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลังจากสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจะได้ค่า S = 0 สำหรับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

2.7 การเสนออนุมัตเิค้าโครงการศกึษาอิสระ 
 2.7.1 นักศึกษาแผน ข เสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม online ให้

เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาอิสระเพื่อให้คำแนะนำและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 2.7.2 นักศึกษาเสนอแบบเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม online 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พร้อมเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม online 

 2.7.3 เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาร่วมตรวจสอบและเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
3. ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

3.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก ทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป 



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

163 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

3.2 การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกำหนด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ  

3.3 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อระบุ

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระทีไ่ด้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินเมื่อ
ผ่านหัวข้อต่างๆ ตามลำดับดังต่อไปนี ้

ปีท่ี/ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
        ภาคการศึกษาที่ 2 

9 
9 

- 
- 

- 
- 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
        ภาคการศึกษาที่ 2 

9 
9 

9 
3 

3 
3 

รวม 36 12 6 
 

เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์  S ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริงของ

นักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป ดังนี ้
แผน ก แบบ ก 1  
1.  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้   2   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรยีงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    2   หน่วยกิต 
3.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัต ิ   5   หน่วยกิต 
4.  เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จ     9   หน่วยกิต 
5.  สร้างเครื่องมือวิจัย       3   หน่วยกิต 
6.  เก็บรวบรวมข้อมลู       3   หน่วยกิต 
7.  วิเคราะห์ข้อมลู       3   หน่วยกิต 
8.  เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ     9   หน่วยกิต 
       รวม  36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  
1.  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้   1   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรยีงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    1   หน่วยกิต 
3.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ   1   หน่วยกิต 
4.  เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จ     2   หน่วยกิต 
5.  สร้างเครื่องมือวิจัย       1   หน่วยกิต 
6.  เก็บรวบรวมข้อมลู       1   หน่วยกิต 
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7.  วิเคราะห์ข้อมลู       2   หน่วยกิต 
8.  เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ     3   หน่วยกิต 

      รวม          12   หน่วยกิต
  

การศึกษาอิสระ ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริงของ
นักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป ดังนี ้

1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอสิระได้และเรียบเรียงเค้าโครงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา      1   หน่วยกิต 

2.  สอบเค้าโครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ   1   หน่วยกิต 
3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3  เสร็จ     1   หน่วยกิต 
4.  สร้างเครื่องมือวิจัย และหรือเก็บรวบรวมข้อมลู    1   หน่วยกิต 
5.  วิเคราะห์ข้อมลู และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ   2   หน่วยกิต 

      รวม   6   หน่วยกิต 
 

 การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของานท่ีได้
ปฎิบัติจริง ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็นสัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อ
นักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และได้สัญลักษณ์ S ครบ
ตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการประเมินวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
4. การสอบวิทยานิพนธ์  

4.1 การขอสอบวิทยานิพนธ์   
  4.1.1 นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรและต้องสอบภายใน
เวลา 45 วันหลังจากที่ได้สัญลักษณ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัย อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้เสนอวันที่ทำการ
สอบไปพร้อมด้วย 

 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสอบภายได้ใน 45 วัน ให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
  4.1.2 นักศึกษาต้องเสนอร่างวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่เข้าปก กำหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งมี
ส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในแนวทางการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์ และส่งให้
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอสอบพร้อมกับแนบ Turnitin Originality Report 
(% การผ่านเป็นไปตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) เพื่อให้คณะอนุมัติการสอบโดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันกำหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน 

4.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 185/2561 ข้อ 5.1.6 ประกอบด้วย  

 4.2.1 คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ประกอบด้วย 
4.2.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 1 คน 
4.2.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 1 คน 
4.2.1.3 กรรมการบริหารหลักสตูรฯ 1 คน 
4.2.1.4 อาจารย์ประจำหลักสตูร อย่างน้อย  1 คน 
4.2.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 คน 

  การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 4.2.1.1 และ 4.2.1.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกับกรรมการในข้อ 4.2.1.3 และ 
4.2.1.4  การสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 4 คน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นประธานกรรมการสอบ  

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จำเป็น อาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งข้ึนใหม่ จะสามารถตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ทัน 
 4.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่องการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 45 และ
ข้อ 46 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่องเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ 
 4.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
 4.4.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งรายงานผลการสอบผ่านเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดี
และผู้เข้าสอบภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการแจ้งผลได้ภายในกำหนดถือว่าการสอบ
ครั้งนั้นเป็นโมฆะ 
   4.4.1.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตอ้งแก้ไข
พร้อมทั้งมีการอธิบายช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้
ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านใน
การสอบครั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 
   4.4.1.2 ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา    
ไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทำการถัดจากวันสอบ ให้หลักสูตรฯ แจ้ง
ผลการสอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

4.5 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมม่ีเหตสุุดวสิัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
 4.6 ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 4.4.1.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังครบ
กำหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกำหนดการแก้ไข  
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  ในกรณีผู้สอบวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 4.4.1.2 มีสิทธิ์ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน
หลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ 
  การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามที่คณะกำหนด หากไม่ดำเนินการตามกำหนด
ข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ท่ีอื่นแต่อย่างใด 
 4.7 รูปแบบการพิมพ ์การส่งวิทยานิพนธ์เพ่ือสำเรจ็การศึกษา และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ 
  4.7.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑติวิทยาลยักำหนด  
  4.7.2 นักศึ กษาต้องส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบู รณ์  ตามประกาศบัณ ฑิ ตวิทยาลัย                   
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 145/2563) เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเลมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
แบบไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสําเร็จการศึกษา”  
  4.7.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ สามารถนำไปเผยแพร่ ในเชิงวิชาการได้ แต่การนำเนื้อหาหรือผลจาก
การศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 กรณีที่การทำวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 
5.  การสอบการศึกษาอิสระ 
 5.1 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 
44.3ดังนี ้
  5.1.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย   
  5.1.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง การนำเสนอ
และตอบคำถามของผู้เข้าสอบได้และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน  
 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอำนาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง 
ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจำกัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ 
ดำเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย  
  5.1.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดตาม ประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  
 ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน 
กรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้ มี
เวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  
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  5.1.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดย อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

5.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มีผลสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 

5.2.1 อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อย่างน้อย 1 คน 

5.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
5.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมี
ผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จำเป็นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควร
แก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งข้ึนใหม่ จะสามารถตรวจอ่านการศึกษาอิสระ ได้ทัน 

5.3 กำหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวท้ังเล่ม โดยมีบทคัดย่อท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 
 5.4 การรายงานผลการสอบการศกึษาอิสระ 
         5.4.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 วัน นับจากวันสอบ 
        5.4.2  แจ้งผลการประเมินให้บณัฑิตวิทยาลยัและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป 
 5.5 รูปแบบการทำเล่มการศึกษาอิสระ 
  5.5.1 ให้อนุโลมใช้รูปแบบเช่นเดียวกับรูปแบบวิทยานิพนธ์ หรือรูปแบบตามที่คณะกำหนด ตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยที่ 30/2560  ข้อ 10 
  5.5.2 นักศึกษาต้องส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี บันทึก
ข้อมูลฉบับเต็ม ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมการตีพิมพ์หรือนำเสนอผลวิจัยที่ใช้ประกอบการ
สำเร็จการศึกษา ต่อคณะ ภายใน 3 วันทำการ 
  5.5.3 ให้คณะเสนอผลการสอบ สำเนาเอกสารรับรองการแก้ไข และหลักฐานการตีพิมพ์ หรือ
การนำเสนอผลงานการวิจัยที่ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
ได้รับเอกสารรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก 
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เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

(คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน่) 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1. คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ           70  คะแนน 
2. การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ           30  คะแนน  

ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ความสำคัญของปัญหาในการวิจยั 
1.4 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัยเพื่อตอบ

ปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ  
1.5 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับสภาพปัจจุบัน 
1.6 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับสาขาวิชาที่ศึกษา 

8 
 
 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
2.4 ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยตามวตัถุประสงค์ที่กำหนด  

6  

3.  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

3.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 

3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจัยสู่การกำหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัยที่เหมาะสม 

6  

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยัที่ใช้ 
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปรและการ    
     วางแผนการทดสอบ 
4.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยเทคนิควิจัย การเลือกประชากร  
     และกลุ่มตัวอย่าง 
4.7 ความถูกต้องของการอา้งอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
4.8 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค ์
4.9 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งทีม่าของข้อมูล 

20  

5. ผลงานวิจัย 10  



 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 

169 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.1 การสรุปผลถูกต้องและเช่ือถือได ้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลมุของผลการวิจยักับวัตถุประสงค์ 
5.3 ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ผลการวิจยั 
5.4 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจัย 

6. การอภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรูจ้ากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบั 
     ผลการวิจัย 
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจำกดัในการวิจัย 
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนำผลงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้และงานวิจัยที่ควรทำตอ่ไป 

10  

7. คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
7.5 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 
7.6 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง 
7.7 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน 
7.8 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งสิน้ 70  

 
 
2)  การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามโดยวิธีการสอบปากเปลา่ 

ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การนำเสนอผลงาน 

1.8 ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ 
1.9 ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ในการนำเสนอ 
1.10 การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
1.11 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.12 บุคลิกภาพการแสดงออกความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ 
1.13 ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีนำเสนอกับท่ีเขียนในวิทยานิพนธ์

หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
1.14 ความสามารถในการสรุปผล 
 

20 
 
 
 

 

2. การตอบคำถาม 
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนบัสนุน 
2.2 ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏใน  
     งานวิจัย 

10  
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ลำดับที ่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2.3 ความเข้าใจในการงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผล 
     จากการวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ  

 รวมคะแนนทั้งสิน้ 30  

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

  Fail      60   % 
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 
วัน  หลังจากสอบเสร็จ) 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2554) 
เร่ือง “การตีพิมพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ เพ่ือการสำเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา” 

 
 เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มีแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา ได้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2554) 
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  บทความ หมายถึง วิจัยทีไ่ด้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ต้องเป็นบทความเต็มรูปแบบ 

 ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลยัขอนแก่น  

ในแผนการศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 4. แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ ์
  4.1 ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่  66/2550 เรื่อง               
การตพีิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษา 
  4.2 บทความที่ ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มี ช่ือนักศึกษา                    
ผู้ทำวิทยานิพนธ์เปน็ช่ือแรก 
  4.3 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีบทความ
ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์(Proceeding Full Paper) เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวน
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง(Review Article)  
  4.4 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทนำ (ที่มา ความสำคัญของปัญหา) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของวารสารทีต่ีพิมพ์ 
  4.5 บทความที่ตีพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้อย่างน้อย 1 เรื่อง โดย 
   4.5.1 ระดับปริญญาโท วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยู่ในฐาน TCI หรือ วารสาร
นานาชาติทีม่ี Peer Review หรือ SCOPUS หรือ ISI  
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   4.5.2 ระดับปริญญาเอก วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยู่ในฐาน SCOPUS หรือ ISI 
 ข้อ 5. แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสำเร็จการศึกษา 
  5.1 บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ให้ถ่ายเอกสารหน้าปกและปกใน
วารสารมาพร้อมกับบทความ หรือเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศของ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ถ้ามี) 
  5.2 กรณีมีหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ต้องระบุว่า จะตีพิมพ์ฉบับใด ระยะเวลาที่วารสารตอบรับว่า
จะตีพิมพ์ได้ สำหรับวารสารระดับชาติ ต้องไม่เกิน 1 ปี และวารสารระดับนานาชาติต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับขอสำเร็จการศึกษา และให้ถ่ายเอกสารหน้าปก และปกในวารสารฉบับล่าสุดมาพร้อมกับ
บทความที่ตีพิมพ์ หรือเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ถ้ามี) และส่งให้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 
 ข้อ 6. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาต้องตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดี เป็นผู้วินิจฉัย และการวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 
 (ลงช่ือ) สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน ์
 (ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศักดิ์  พิทกัษานุรัตน์) 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 10 /2555) 

เร่ือง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
------------------------------------------------ 

เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล และรวมทั้งเป็นการผลักดัน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในระดับโลก   จึงออกประกาศ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 10/2555) เรื่อง เง่ือนไขการ
สำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตรที่มีรหัสประจาตัว
นักศึกษาข้ึนต้นด้วยรหัส 53 เป็นต้นไป 

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

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

(Journal) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 
(Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกำหนดของหลักสูตรหรือของทุน 

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

“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเป็นผู้ตรวจสอบอ่าน 
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น ๆ 

ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
4.1 นักศกึษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน 

วิทยานพินธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการที่
บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) ที่มีการประเมินจากผู้
ประเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ 
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4.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระหรือ
บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาหรือนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding)  

ข้อ 5 การดำเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการ
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวทิยาลัย ตามกรณีดังนี้  

5.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพมิพ ์พร้อม 
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์  

5.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับการ 
ตีพิมพต์้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปกใน
วารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลา
ที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาใช้
หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา  

ข้อ 6 การดำเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระให้
ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้  

6.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศกึษาต้องดาเนนิการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม 
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการศึกษาอิสระ  

6.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนงัสือหรือเอกสารทีต่อบรับ 
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและ
ปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา  

ข้อ 7 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระที่เผยแพร่  
7.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มช่ืีอนักศกึษา ผู้ทำ 

วิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก  
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จ 

การศึกษาต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด  
7.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารทีต่ีพิมพ ์ 
7.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 4 ของประกาศนี้  

ข้อ 8 ให้คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการ
หรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณบดีวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่นมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2555 
 

(ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  คำนวณศิลป ์
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธ์ิ  คำนวณศลิป์) 
        คณบดีวิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 
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ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 010/2556) 

เร่ือง  การกำหนดรายวิชาสำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

............................................................ 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2555 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตร 
ดังกล่าว ลำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร                 
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 จึงเห็นควรให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 
ดังนี ้
  
   รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
007 701 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศกึษาระดับบณัฑติศึกษา 

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

002 711 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Research  Methodology in Public Administration 

3(3-0-6) 

007 891 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์
Seminar in Public Administration 

3(3-0-6) 

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

 
 


