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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง 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
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสูตรระดั บประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกทุ ก สาขาวิ ช า สำหรั บ หลั ก สู ต รที่ จ ะเปิ ด ใหม่ แ ละหลั ก สู ต รเก่ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
4. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สำหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร
“อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวทิ ยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน
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“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรัชญาของการอุ ด มศึก ษา ปรัชญาของสถาบั น
อุด มศึ ก ษา และมาตรฐานวิ ชาการและวิชาชี พ เน้ น การพั ฒ นานั กวิ ชาการและนั ก วิชาชี พ ให้ มี ความชำนาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อ ให้มีค วามรู้ความเชี่ ยวชาญ สามารถปฏิบั ติงานได้ดียิ่งขึ้ น โดยเป็น หลัก สูตรการศึก ษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
5.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ งให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง
ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒ นางานและสังคม ในขณะที่ระดับ ปริญ ญาเอก มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้ นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
6. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนด
ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 3 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุ รภาค 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 4 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
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 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
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7.4 การทำโครงงานหรือกิจ กรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8. โครงสร้างหลักสูตร
8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
8.2 ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจ
กำหนด ให้ เรี ย นรายวิ ชาเพิ่ ม เติ ม หรือ ทำกิ จ กรรมทางวิ ชาการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ได้ โดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แต่ จ ะต้ อ งมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
8.3 ปริญ ญาเอก แบ่ งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้ นการวิจั ยเพื่ อพั ฒ นานั กวิชาการและนั ก
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง คื อ แบบ 1 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารทำวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ใหม่
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบัน อุดมศึกษาอาจยกเว้น หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือ
วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาโท ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร ที่จะเข้าศึกษา
10. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
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 ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
10.2.1 อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรือ ขั้ น ต่ ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวนหรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึ กษาเพื่ อรับปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์ พิ เศษ อาจได้รับ การยกเว้น คุณ วุฒิ ปริญ ญาเอก แต่ ทั้งนี้ต้อ งมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
10.3 ปริญญาโท
10.3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับปริญญา 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 หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หั วข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รือ การค้ น คว้ าอิ ส ระ โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ งนั้ น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็ นอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ มีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการตามที่ ก ำหนดข้างต้น ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจะต้ องเป็น ผู้ มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญและ
ประสบการณ์ สูงเป็ น ที่ ยอมรับ ซึ่ งตรงหรือสั มพั น ธ์กั บ หั วข้อ วิท ยานิ พ นธ์ หรือการค้ นคว้าอิ สระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อ ยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10.4 ปริญญาเอก
10.4.1 อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ย บเท่ า หรือ ขั้ น ต่ ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึ กษาเพื่อ
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
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ห ลัก ต้ องเป็น อาจารย์ ประจำหลั กสู ตร มีคุ ณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทาง
วิชาการที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ชาการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจะต้องเป็น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สูงมากเป็นที่ ยอมรับ 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
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจะต้องเป็น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สูงมากเป็นที่ ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
10.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี ผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาทีส่ อนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี ำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่อาจารย์ผสู้ อนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้
11. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
11.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน
ต่อภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และดำรงตำแหน่ ง
ศาสตราจารย์และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
11.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวน
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นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้า อิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15
คนต่อภาคการศึกษา
11.3 อาจารย์ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต้ อ งทำหน้ าที่ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
12. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
12.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน ดี
มาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด
13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
13.1 ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตและประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง 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
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวน หน่วย
กิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
14. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิต
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
14.2 ปริญญาโท
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิท ยานิ พ นธ์แ ละสอบผ่ านการสอบปากเปล่า ขั้ น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิ ดให้ผู้สนใจเข้ารั บฟังได้ สำหรั บ
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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ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บคะแนนหรือเทียบเท่ า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิ ชานั้ น พร้อมทั้ งเสนอรายงานการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
14.3 ปริญญาเอก
14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้
มี สิท ธิข อทำวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่า ขั้น สุ ด ท้ ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติที่มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 2
เรื่อง
14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้
สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
15.2 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ ใช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
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15.3 ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก สถาบั น อุ ด มศึ กษาที่ มี การตราพระราชกฤษฎี ก า ว่าด้ ว ย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามทีก่ ำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ใน
กรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด้ ก ำหนดชื่ อ ไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก า หรื อ กรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม่ มี ก ารตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การ
กำหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
16. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การกำกับมาตรฐาน
(2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) คณาจารย์
(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
17. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
18. ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
-------------------------เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
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. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า
คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายความว่า
คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายความว่า
สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”

หมายความว่า

“ประธานหลักสูตร”
“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

หมายความว่า
หมายความว่า

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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“บัณฑิตวิทยาลัย”
“คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย”

หมายความว่า
หมายความว่า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมีอำนาจ
วินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัด
การศึ กษาในหลั กสู ตรที่ มี กระบวนวิชาเกี่ย วข้อ งกับ หลายคณะโดยมี องค์ ป ระกอบและหน้ าที่ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 7. ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษอาจ
จัดได้ตามความจำเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่ งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
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ข้อ 8. การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิ ชาการฝึ ก งานหรือ การฝึ กภาคสนาม ที่ ใช้เวลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 45 ชั่ว โมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค
ข้อ 9. การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง 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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หมวดที่ 3
หลักสูตร
ข้อ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข้อ 12. โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 13. ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทย
เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้
13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และ
เนื้อหาสาระที่ มีความเป็นสากล และมี การจัด กิจกรรมเพื่ อส่งเสริม ความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณ ฑิ ตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
คณะหรือสาขาวิชาอาจดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด
ข้อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 15. การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 16. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ ป ระจำ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ำรงตำแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
สำหรับอาจารย์ป ระจำที่ มหาวิทยาลัยรับ เข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่ม บั งคับ ใช้ ต้ องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
16.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว
16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูต รที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
16.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้
ทำหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจำที่คณะแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณา
เค้ าโครง การให้ ค ำแนะนำและควบคุ ม ดู แ ล รวมทั้ งการประเมิ น ความก้ าวหน้ าและการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลั กในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
คำแนะนำและควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.9 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
หน้าที่นั้นๆ
16.10 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่มี คุณ สมบั ติและผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 17. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูต รประกาศนียบัตรบัณฑิ ต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 18. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 19. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ดำเนินการ ดังนี้
19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดี
ที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
19.2 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร ประกอบด้ วยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
19.3 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
19.3.3 ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
19.3.4 ติดตามรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา
ข้อ 20. ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อทำหน้าที่กำกั บดูแลคุณภาพและการบริหาร
จัดการหลั กสูต รระดั บบั ณ ฑิ ตศึก ษาทุ กหลักสู ตรในองค์ รวมของคณะนั้น ๆ องค์ ประกอบและอำนาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 21. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้ เข้ าศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ตามที่ ห ลั ก สู ต รกำหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ สำเร็จปริญ ญาบัณ ฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่
หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็น ผู้ส ำเร็จการศึก ษาประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ตหรื อปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ตหรือ
เทียบเท่าตามที่ หลักสูตรกำหนด และมีคุณ สมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณ ฑิ ต
วิทยาลัยกำหนด
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21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอั งกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีพื้นความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 22. การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 23. การรับเข้าศึกษา
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้
กำหนดเงื่อนไข วิธีการและจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ล ะสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
23.2 คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็น
กรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง
23.3 คณะกรรมการประจำบั ณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำ
กว่าปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง
23.4 ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิตแล้วแต่
กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นกำหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
23.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 24. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 25. ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณ ฑิตวิทยาลัยรับ เข้าเป็ นนั กศึกษาโดยสมบูรณ์ ในแต่ละ
สาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบ
เงื่อนไขของแต่ ละสาขาวิชา จึ งจะได้รับ เข้าเป็ นนั กศึ กษาตามหลั กสู ตรในสาขาวิชาต่ างๆ เพื่ อ รับปริญ ญา หรือ
ประกาศนียบัตร
25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิ ตวิทยาลัยรับเข้าเป็น
นักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วม
เรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ 26. การลงทะเบียนและการเพิม่ หรือถอนวิชาเรียน
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึก ษาในหลักสูต รที่ จัดแผนการศึกษาแบบเต็ม เวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจ
ได้ รับ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งลงทะเบี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ โดยการอนุ มั ติ ข องคณบดี ตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและชำระค่ าธรรมเนียมการศึกษาเต็ มตามอัตราที่
กำหนด
26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะกระทำ
ได้ในกรณีที่จำนวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจำนวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น และจำเป็นต้อง
สำเร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ ทั้ งนี้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่ เคยลงทะเบียน และได้ผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
ในกรณีทนี่ ักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ำกว่าระดับคะแนน A ได้
26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลา
พักการศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่
เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็ นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 27. เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 28. การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับคะแนน B
ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
สำหรับ หลั ก สู ต รปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แผน ก แบบ ก 1 และหลั กสู ต รปริญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่า งน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
การดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 30. การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า หรือ
ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่า
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 31. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
31.1 การสอบรายวิชา นั กศึ กษาจะต้อ งสอบรายวิชาทุ กรายวิชาที่ ลงทะเบี ยนเรีย น เว้น แต่
รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์มของ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือ
การสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้ วยวิ ชาในสาขาวิ ชาเอกเฉพาะ และสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ อง โดยให้ มี คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
31.3 การสอบวิท ยานิ พ นธ์ เป็ น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ
31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณ ฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงานของ
กรรมการ
31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขอ
อนุมั ติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุ ษฎีบัณฑิ ตได้ ซึ่งกำหนดให้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริญ ญา
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติดังนี้
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31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
แบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง
ในกรณี ที่ จำเป็ นอาจจัดการสอบในภาคการศึ กษาพิ เศษได้ คณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย
ไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง
31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
(1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึ กษาแรก
เป็นต้นไป
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิ ต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน
ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญ ญาดุษฎีบัณ ฑิ ต 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
มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้
31.5.6 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านสามารถขอ
สอบได้อีก 1 ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
31.5.7 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคง
มีสภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป
31.6 การประเมินความรู้ค วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 32. การสอบประมวลความรู้ การสอบวัด คุณ สมบั ติ และการประเมิ น ความรู้ ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิ ตวิทยาลัย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจำบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อ 33. การลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตทางวิชาการให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การ
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พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึ กษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับและประกาศที่
ปรับปรุงใหม่
ข้อ 34. การประเมินผลการศึกษา ให้กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้กอ่ นสิ้นภาคการศึกษา
ข้อ 35. การประเมินผลรายวิชา ให้กำหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.5
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.0
C+
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
2.0
D+
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
1.5
D
ผลการประเมินขัน้ อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สำหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน
ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I
และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน
และการแก้สัญลักษณ์ I ให้ดำเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น
จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
มีอำนาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทราบล่วงหน้า
S
ผลการศึ กษาเป็น ที่พ อใจ (Satisfactory) ใช้สำหรับ รายวิชาที่ ลงทะเบีย น
โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
U
ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สำหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยไม่นับหน่วยกิต
W
ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้สำหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน
หรื อใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาได้รับ อนุ มั ติให้ ลาพั ก การศึ ก ษา หรือใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาถู ก สั่งพั ก การศึ กษาในภาค
การศึกษานัน้
ข้อ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้
เป็นดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความว่า
สอบผ่าน
U (Unsatisfactory)
หมายความว่า
สอบไม่ผ่าน
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การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัตจิ ะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร
สำหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่สอบ
ข้อ 37. นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 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 ตั้งแต่ตำแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง
หมวดที่ 8
การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้อ 39. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระทำได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่ แต่
ละหลั ก สู ต รกำหนด โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระ ทั้ งนี้
หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 40. การเสนออนุมัตเิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์
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
ในการทำวิทยานิพ นธ์หรือการศึ กษาอิสระของนักศึ กษา และรายงานผลการประเมิ น ต่อคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
42.3 ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ S (Satisfactory) หมายถึ ง ผลการประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการทำ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึก ษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทงั้ นี้
ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาค
การศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์))
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ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนำเสนอคณะกรรมการสอบ และ
ต้น ฉบั บ ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ต้ อ งตี พิ ม พ์ ห รื อเผยแพร่ ต ามเงื่อ นไขที่ ห ลั กสู ต รกำหนด ให้ ถื อเป็ น ส่ วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องกำหนดจำนวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
42.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระแล้ ว ได้ รั บ การประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้
นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดี
เพื่อหาข้อยุติ
ข้อ 43. ในกรณีที่นักศึกษาได้ รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงสาระสำคั ญ ของเนื้ อ หาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระ ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประเมิ น จำนวน
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ทีส่ ามารถนำไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตทีผ่ ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้
นับจำนวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจำนวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถนำมานับเพื่อสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทัง้ ให้
คณะแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ข้อ 44. การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
44.1 การดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน หลังจาก
ที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ
ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S
ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะทำการสอบไปพร้อมกันด้วย
ในกรณี ที่ ไม่ สามารถดำเนิ น การสอบได้ ภ ายใน 45 วั น ให้ ถือ ว่า การได้ สัญ ลั กษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ
44.2 การสอบวิทยานิพนธ์
44.2.1 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเสนอให้ ค ณะแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
นำเสนอและตอบคำถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอำนาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ เนื้ อ หาของวิท ยานิ พ นธ์ รวมทั้ งการจำกัด เวลาการถาม และการควบคุม ให้
ดำเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กำหนด ตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้
มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
44.2.4 ผู้ ป ระเมิ น ผลการสอบต้ อ งเป็ น กรรมการสอบที่ อ ยู่ ร่ ว มในวั น สอบ การ
ประเมินผลโดยให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
44.3 การสอบการศึกษาอิสระ
44.3.1 ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเสนอให้ ค ณะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบการศึ กษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
นำเสนอและตอบคำถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอำนาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง
ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจำกัดเวลาการถาม และการควบคุมให้
ดำเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้
มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้
44.3.4 ผู้ ป ระเมิ น ผลการสอบต้ อ งเป็ น กรรมการสอบทุ ก คน การประเมิ น ผลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำนวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ข้อ 45. การประเมินผลการสอบวิท ยานิ พนธ์ห รือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็น ไปตามประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
Good
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นตก
ข้อ 46. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์ อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบ
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการแจ้งผลได้ภ ายในวันที่กำหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้น
เป็นโมฆะ
46.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ ความ
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการ
สอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี
46.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึก
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร รายงานต่ อ คณบดี ภ ายใน 3 วั น ทำการถั ด จากวั น สอบให้ ค ณะแจ้ ง ผลการสอบให้
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ข้อ 47. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มเี หตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 48. ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ได้
ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกำหนดการ
แก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกำหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกำหนด หากไม่ดำเนินการ
ตามกำหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
ข้อ 49. รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิใ์ นวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจำนวนลักษณะ
และระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกำหนด
49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้
แต่การนำเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กำหนด
กรณีที่การทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามข้อผูกพันนัน้ ๆ
หมวดที่ 9
การสำเร็จการศึกษา
ข้อ 50. การสำเร็จการศึกษา
ให้คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันสำเร็จ
การศึกษา และนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
50.1.1 สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
50.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ตำ่ กว่า 3.00
50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
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50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่า ขั้ น
สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รับ การตี พิ ม พ์ หรือ อย่ า งน้ อ ย
ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพ
502.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน
50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลีย่ สะสม
ไม่ ต่ ำ กว่ า 3.00 พร้ อ มทั้ ง เสนอรายงานการศึ ก ษาอิ ส ระ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน
50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
50.3.1 ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถทางภาษาต่ างประเทศตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
50.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง
50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้ รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
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 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ จากคณะเพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
51.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 50
51.2.2 ไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดทำตามรูปแบบและจำนวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
51.2.5 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 52. ในกรณีที่มีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สำเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 53. การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้
53.1 ผู้สำเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหรือ
ผู้สำเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้สำเร็จการศึกษา ตามข้อ 21 หรือ ข้อ 50 แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
53.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อ
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้สำเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็ น
ข้อเท็จจริง หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระทำด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มี
ผลตั้งแต่วันทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
53.3 ผู้สำเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทำการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รบั การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 54. การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา
54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษากำหนด และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึก ษานั้น
เรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติ
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ให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจำภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ยกเว้นกรณีทมี่ ีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
การลาพักการศึก ษา ในกรณี ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญ ลักษณ์ W และ
นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
54.2.2 การลาพั ก การศึ ก ษา กรณี ยั งไม่ ได้ ล งทะเบี ย นรายวิ ชา ให้ ยื่ น คำร้ อ งผ่ า น
กระบวนการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนด นักศึกษาต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
54.3 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับเวลา
การลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลั กสูตร ยกเว้น นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
54.4 นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา
ยกเว้น มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย
54.5 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้องโดย
ผ่านการพิ จารณาของอาจารย์ที่ ป รึกษาทั่ วไปหรืออาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห รือ การศึก ษาอิส ระ ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 55. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
55.1 ตาย
55.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
55.3 สำเร็จการศึกษา
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
55.5 เรียนได้จำนวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน
ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50
55.6 เรียนได้จำนวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนและ
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 สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ สอบประมวลความรู้ หรื อ สอบการศึ ก ษาอิ ส ระ หรื อ สอบวั ด
คุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน
55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ดำเนินการและ/หรือ
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนด
55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามทีห่ ลักสูตรกำหนดแล้ว
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนด

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
55.12 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ 56. การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 57. หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ ได้รับอนุ มัติจากสภามหาวิท ยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ ใช้ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หลั ก สูต ร ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี
นับจากการปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 58. บรรดาประกาศ หรือคำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่
ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ทัง้ นีต้ ้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) ณรงค์ชัย อัครเศรณี
(นายณรงค์ชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัตแิ ละเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทำทุจริตทาง
วิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
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
ปฏิบัตแิ ละเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย หรื อหน่ วยงานที่ มี ห ลัก สูต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดี ข องคณะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน้ า
หน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“วิทยานิพนธ์”
หมายถึง รายงานผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลั ก สู ต ร ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ก ำหนดให้ ท ำ
วิทยานิพนธ์
“การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึกษาอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
“ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง รายงานในรายวิชาหรือรายงานผลการวิจัยในการทำ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ รายงานผลการศึ ก ษาอิ ส ระของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4. การทุจริตทางวิชาการ ประกอบด้วย
4.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นโดยไม่มี
การอ้างอิงหรือปกปิดแหล่งที่มาหรือการเสนอความคิด หรือนำผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระทำไว้มาเป็นของตนเอง
4.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง
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4.3 การไม่ ท ำผลงานวิชาการด้ ว ยตนเอง หมายถึ ง การจ้ าง หรือ ให้ ผู้ อื่ น ทำผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการจ้างพิมพ์ การแปลบทคัดย่อและการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วน
4.4 การรับ จ้า งทำผลงานวิชาการ หมายถึง การรับ จ้า งทำผลงานวิท ยานิพ นธ์ห รือ
การศึก ษาอิสระให้ผู้อื่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการรับจ้างพิมพ์ รับจ้างการแปลบทคัดย่อและการรับจ้างวิเคราะห์ข้อ มูล
บางส่วน
ข้อ 5. เมื่อพบว่านักศึกษามีพ ฤติกรรมหรือถู กกล่าวหาทุจริตทางวิชาการให้คณะที่นักศึกษา
สังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และให้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือนำหลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้คณะกรรมการจัดทำ
รายงานการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาโทษ
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้ งพยาน
บุคคล เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้
7.1 ทุจริตทางวิชาการในรายวิชา
7.1.1 ให้ได้คะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพ
เป็นนักศึกษา หรือ
7.1.2 ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
7.1.3 ให้ได้คะแนน F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ทั้งนี้ การทุจริตการสอบในรายวิชาที่เป็นการจัดสอบให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1073/2550) เรื่อง แนวปฏิ บัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมี
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
(ฉบับที่ 946/2550) เรื่องแนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระโดยอนุโลม
ข้อ 9. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ออกคำสั่งลงโทษนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลั ยทราบ ภายใน
7 วัน นับจากวันที่ออกคำสั่ง
ข้อ 10. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ และแจ้งผู้ปกครอง
หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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ข้อ 11. ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามประกาศนี้โดยให้ มีอำนาจการวินิจฉัย ปั ญ หา การ
ปฏิบัติ ตามประกาศนี้ และให้ถือคำวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
( ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ
-------------------------เพื่อให้การพิจารณาลงโทษนักศึกษาทีฝ่ ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2548 หมวดที่ 12 บทกำหนดโทษ ข้ อ 41 และข้ อ 42 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
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
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 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”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การลงโทษทางวิชาการ”
หมายถึง การที่นักศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการเนื่องจาก
ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
“กรรมการคุมสอบ”
หมายถึง ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบวิชาใดวิชา
หนึ่งของการสอบ
“คณะกรรมการสอบ”
หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบดำเนินการ
เกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา
ข้อ 4. เมื่อพบว่ามีนักศึกษา มีพฤติกรรมที่อาจฝ่าผืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริตให้
กรรมการคุมสอบ ทำรายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวันเกิด
เหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ข้อ 5. ให้ค ณะกรรมการสอบหรือ คณะทำงานที ่ได้รับ การแต่งตั ้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. ให้ค ณะกรรมการประจำคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสา รและ
หลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้
6.1 ปรับตกในรายวิชานัน้ ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการสอบประจำ
ภาคของนักศึกษาข้อ 7 และ 10.1ของระเบียบดังกล่าว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสำหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีที่พบว่ านักศึกษาส่อ
เจตนาทุจริต เช่น นำหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจำวิชา
ได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีทพี่ บว่านักศึกษามี
เจตนากระทำการทุจริตอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เช่น นำหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือ
บันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
และได้ใช้ป ระโยชน์จากสิ่งของดังกล่าว เว้นแต่อาจารย์ประจำวิ ชาได้อนุญ าตไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นต้น
ข้อ 7. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะออกคำสั่งลงโทษนักศึก ษาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วั น หลั งจากวัน สุ ด ท้ า ยของการส่ งผลการเรีย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้นักศึกษา และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกคำสั่ง
ข้อ 8. ให้สำนั กบริหารและพัฒ นาวิชาการบันทึ กผลและประวัติการลงโทษและแจ้งผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้นั้น ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่ จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชา หรือ
ระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบที่อาจารย์ประจำวิชาดำเนินการจัดสอบเอง ให้ใช้แนวปฏิบัติ
และเกณฑ์การพิจารณาโทษตามประกาศนี้ ได้โดยอนุโลม
ข้อ 10. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ให้สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในข้อ 5 และ ข้อ 7
ตามประกาศนี้ ต่อคณบดีได้ ทั้งนี้ขยายได้ ไม่เกิน 30 วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัย ผ่านสำนักบริหารและพัฒ นา
วิชาการทราบ
ข้อ 11. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอำนาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ และให้ถือคำวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นทีส่ ิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1257/2560)
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
--------------------------------เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนดี เก่ง และมีศักยภาพสูง มีโอกาสได้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบปกติ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริม
ผลงานวิจัยให้ได้รับการนำเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และรองรับการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยไปสู่ระดับของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานวิจัยทีม่ ีผลกระทบ (impact) สูงต่อการแก้ปัญหาของสังคม
และการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการเชื่อมโยงบูรณาการงานวิจัย ระหว่าง
กลุ่มสาขาวิชา เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
บัณ ฑิตศึกษากรณี ที่รั บเฉพาะนั กศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในหลั กสูตรปริญ ญาเอก และหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก ทุกหลักสูตร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
และข้อ 5 ของตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จึงกำหนดหลักเกณฑ์
การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1257/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2762/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นงานที่ มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดี ข องคณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ
หัวหน้าส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ”
หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะมอบหมายให้
ทำหน้ าที่ ก ำกั บ ดูแ ลคุ ณ ภาพและ
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การบริห ารจัดการหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ตรในองค์
รวมของคณะนั้น ๆ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”
หมายความว่า คณะกรรมการที่ ได้ รั บแต่ งตั้ งจาก
คณบดี เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“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
กรณีที่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) เป็ น ผู้ ที่ ก ำลั งศึ ก ษาอยู่ ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก
หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือ
หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้อ งมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือ
โครงงานวิจัย
3) มีห นั งสือ ตอบรับ เป็น อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ จากอาจารย์ ป ระจำหลั กสู ตรใน
สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
กรณีของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร 4
ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือ หากมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือโครงงานวิจัย
3) มีห นั งสือ ตอบรั บ เป็น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ จากอาจารย์ ป ระจำหลั กสู ตรใน
สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
5.2 การเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
1) สำหรับผู้สมั ครที่ ใช้คุ ณ วุฒิ ระดับปริญ ญาโท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรื อกำลังรอสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ และมี ค ะแนนเฉลี่ ย เมื่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ไม่ ต่ ำกว่ า 3.50 หรื อ ถ้ ามี
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
2) สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลัง ศึกษาอยู่ใน
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) มีหนังสือตอบรับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 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 ปี
6.2 ยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
6.3 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปจำนวนผู้สมัครพร้อมแจ้งให้คณะ/สาขาวิชา ที่มีผู้สมัครทราบ
ข้อ 7 การคัดเลือกเข้าศึกษา
7.1 ให้คณะแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7.2 การพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับประวัติและผลงานของผู้สมัคร
7.3 จำนวนรับเข้า ให้เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาทุ กคน
ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แนบมาด้วย
7.4 รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 8 ให้ ค ณะส่ งรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ด เลือ ก พร้อ มรายชื่ ออาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ผ่ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับเข้าและนำเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 10 กรณี ที่มี เหตุผลความจำเป็ นไม่ อาจปฏิ บั ติ ตามข้อ 5 ได้ คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจำบั ณฑิ ต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆไป
ข้อ 11 ในกรณี ที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบั ติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1215/2563)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
--------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1215/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในการเทียบหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้ในการคำนวณหน่วย
กิตของการศึกษาตลอดชีวิต ให้คิดหน่วยกิตโดยเทียบเคียงระบบทวิภาค ดังนี้
3.1 รายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นทฤษฎี ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต รายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการปฏิบัติ ซึ่ง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 หลักสูตรรูปแบบอื่น เช่น หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปประสบการณ์ ความชำนาญ ความ
เชี่ยวชาญ หรือสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนทีส่ ำเร็จตามเป้าประสงค์ ให้ส่วนงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิด
เทียบหน่วยกิตได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเมือ่ เทียบกับระบบการจัดการศึกษาแบบปกติ
ข้อ 4 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรรูปแบบอื่นให้
ดำเนินการดังนี้
4.1 รายวิชาและชุดวิชาที่เปิดสอนตามประกาศนี้ ซึ่งเป็นรายวิชาและชุดวิชาที่มีอยู่แล้วใน
หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยให้เทียบโอนได้อัตโนมัติ
4.2 การเทียบหน่วยกิตหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรตามข้อ 3.2 ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ข้อ 5 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ข้อ 6 การดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ดำเนินการ ดังนี้
6.1 ให้ส่วนงานกำหนดรูปแบบการสมัคร การรับเข้าศึกษา และอื่น ๆ ตลอดจนคุณสมบัติ หรือ
ประเภทของผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งระยะเวลาของการสะสมหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
6.2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
6.3 ให้สว่ นงานแจ้งการดำเนินการตาม 6.1 ไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ก่อนที่ส่วน
งานจะรับผูเ้ รียนเข้าศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการ จัดการระบบคลังหน่วยกิต
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ข้อ 7 ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด
ข้อ 8 ในกรณีทมี่ ีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการ
วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 715/2564)
เรื่อง การจัดการการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
--------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 6
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 และข้อ 3
แห่ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1202/2563) เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 715/2564) เรื่อง การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ สาหรั บ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
“คณะกรรมการประจาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจำวิทยาลัย การปกครองท้องถิ่น
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีวิทยาลั ยการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น โดยมี อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ ม าจากผู้ แ ทนของวิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี เพื่อ
รับผิดชอบบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การจัดการศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การจัดการกระบวนการทางการศึกษาเพื่อให้เกิด การเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต (Lifelong Education) โดยเป็ น การจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบของการศึ ก ษา 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
ไม่น้อ ยกว่ารายวิชาที่ เปิ ดสอนใน มหาวิท ยาลัยและมีวิธีการประเมิ นฝึ กอบรมเป็น ไป ตามเกณฑ์ม าตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
“หลั ก สู ต รนานาชาติ ” หมายความว่ า หลั ก สู ต รที่ มี เนื้ อ หาสาระที่ มี ม าตรฐาน และเปิ ด โอกาสให้ ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าศึกษาได้
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา 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 หลักสูตรฝึกอบรม
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
ที่ลงทะเบียนเรียนในชุด วิชาที่ 1 (จำนวน 9 หน่ วยกิต ) ตามบัญ ชีแนบท้ายประกาศฉบั บ นี้ จะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในชุดวิชาที่ 1 (จำนวน 9 หน่วยกิต) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ 5 การสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณ สมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร และ
วิธกี ารสมัครเข้าศึกษา ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปกติแบบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัคร
ของวิทยาลัย หรือผ่านช่องทางการสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ การออกประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ หรือ หลักสู ตรฝึกอบรม ให้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตร และ
ผ่านการทดสอบและ หรือการสัมภาษณ์ ตามประกาศการรับบุคคลเข้ าศึกษาของหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติแบบรายวิชา หรือชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดไว้
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และหรือระเบียบและประกาศที่จะออกเพิ่มเติมภายหลัง
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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 วิธีก ารประเมิน ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรมของหลักสู ตรการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
ข้อ 13 ผลการประเมิ นรายวิชา ชุ ดวิชา หรือ หลั กสู ต รฝึก อบรม ผู้เข้ าศึก ษาสามารถสะสมหน่ว ยกิ ต
(Credit Bank) ได้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่เสร็จสิ้นผลการสอบหรือผลการ
อบรมโดยให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 เมื่อผู้เข้าศึกษาเรียนหรือฝึกอบรมครบตามชุดวิชาที่ก ำหนดไว้ในแผนการเรียนแล้วและผ่านการ
ประเมินของหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหรือใบ
แสดงผลการศึกษา และประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต
โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา ยกเว้น การสะสมจานวนหน่วยกิตเพื่อขอรับ
ปริญญาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)เป็นไปตามคณะกรรมการ
บริห ารหลัก สูต รกำหนด สำหรับ การลงทะเบี ยนเรีย นเต็ ม เวลา และหรือ เป็น ไปตามประกาศที่ จ ะออกเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง
ข้อ 16 กรณี ที่ ผู้เข้ าศึก ษาประสงค์ จะรับ ปริญ ญาบั ต รสาขาวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
สามารถขอเทียบโอนรายวิชา และจะต้องมีคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 วิท ยาลัย อาจทาความตกลงหรือร่วมมือในการจั ดการเรียนการสอนกั บหน่ วยงานภาครั ฐหรือ
ภาคเอกชนอื่นได้
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 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587 / 2565)
เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
--------------------------------------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
มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำคณะศึ กษาศาสตร์ ในคราวประชุ มครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2565) เรื่อง
การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ สำหรั บ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต 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 คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณบดีคณะ
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 ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ที่ให้ความรู้เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนำความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง
“หลัก สูต รฝึก อบรม” หมายความว่า หลั กสู ตรนานาชาติ หรือ หลั กสู ตรแบบรายวิ ชา หรือ
หลักสูตรแบบชุดวิชาที่คณะจัดบริการแก่บุคคลที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อ
นาไปพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีระยะเวลาที่ใช้อบรมตลอด
หลักสูตรเทียบเท่าไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยและมีวิธีการประเมิน ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
“หลักสูตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรที่มีเนื้ อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้
ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าศึกษา
ได้
ข้ อ 4 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มรายวิ ช า ชุ ด วิ ช า และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ เก็ บ
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 หน่วยกิตละ 2,500 บาท
4.2.2 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละ 1,000 บาท
4.2.3 หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละ 1,000 บาท
ข้อ 5 การสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณ สมบัติ และเกณฑ์การคัดเลื อกของหลักสูตร และ
วิธีการสมัครเข้าศึกษา ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปกติแบบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัคร
ของคณะ หรือผ่านช่องทางการสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่
กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ การออกประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ หรือ หลักสูตรฝึกอบรม ให้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือ กของหลักสูตร และ
ผ่านการทดสอบและหรือการสัมภาษณ์ ตามประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติแบบรายวิชา หรือชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดไว้
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และหรือระเบียบและประกาศที่จะออกเพิ่มเติมภายหลัง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
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 วิธีก ารประเมิน ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรมของหลักสู ตรการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา โดยผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 13 ผลการประเมิ นรายวิชา ชุ ดวิชา หรือ หลั กสู ต รฝึก อบรม ผู้เข้ าศึก ษาสามารถสะสมหน่วยกิ ต
(Credit Bank) ได้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่เสร็จสิ้นผลการสอบหรือผลการ
อบรมโดยให้มีการวัดและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 เมื่อผู้เข้าศึกษาเรียนหรือฝึกอบรมครบตามชุดวิชาที่ก ำหนดไว้ในแผนการเรียนแล้วและผ่านการ
ประเมินของหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหรือใบ
แสดงผลการศึกษา และประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (Certificate) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต
โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา ยกเว้น การสะสมจำนวนหน่วยกิตเพื่อขอรับ
ปริ ญ ญาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ มี ร ะยะเวลาในการสะสมหน่ ว ยกิ ต (Credit Bank) เป็ น ไปตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และหรือเป็นไปตามประกาศที่จะออก
เพิ่มเติมภายหลัง
ข้อ 16 กรณี ที่ ผู้เข้ าศึก ษาประสงค์ จะรับ ปริญ ญาบั ต รสาขาวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
สามารถขอเที ย บโอนรายวิ ช า และจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ เข้ า ศึ ก ษาตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 17 คณะอาจทำความตกลงหรื อ ร่ ว มมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนอื่นได้
ข้อ 18 คณะอาจพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณ ฑิตศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
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ข้อ 19 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญ
ั หาการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินจิ ฉัย และการวินจิ ฉัยนั้นให้ถือเป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587 / 2565)
เรื่อง การจัดการการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.1 หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรฝึกอบรมแบบชุดวิชา
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม
หน่วย
รายวิชาเทียบเท่า
กิต
1 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักการศึกษา
9
ED357016 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา
AI for Educator
และการเรียนรู้ของมนุษย์
ขั้นแนะนำ
ED357043 การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มการศึกษา
ปฐมวัยและประถมศึกษา
ขั้นแนะนำ
ED357102 การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ขั้นแนะนำ
หรือรายวิชาเทียบเท่า
ED357101 เทคโนโลยีการศึกษากับสังคม
2 การออกแบบการสอนดิจิทัลสำหรับ
9
ดิจิทัลขั้นแนะนำ
นักการศึกษา
ED357104 การออกแบบสิ่งแวดล้อม
ID Theory: Digital Instructional
ทางการเรียนรู้ตามแนวคอน
Design for Educator
สตรัคติวิสต์ขั้นแนะนำ
ED357003 การผลิตสื่อและทรัพยากรการ
เรียนรูด้ ิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
หรือรายวิชาเทียบเท่า

หน่วยกิต
3

3

3

3
3

3
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ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม
3 การรู้ดจิ ิทัลสำหรับนักการศึกษา
Digital literacy For
Educator

4

5

หน่วยกิต
9

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อนักการศึกษา
PLC For Educator

9

สะเต็มศึกษาสำหรับนัก
การศึกษา
STEM education for
educators

9

รายวิชาเทียบเท่า
ED357005 นวัตกรรมสำหรับการศึกษา
ออนไลน์ขั้นแนะนำ
ED357006 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้แบบสมาร์ตขั้นแนะนำ
ED357007 การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและ
การจัดการขั้นแนะนำ
หรือรายวิชาเทียบเท่า
ED397 007 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ED397 201 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
ED397 891 สัมมนาทางการวัดและประเมินผล
การศึกษาหรือรายวิชาเทียบเท่า
ED357017 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่
บูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การ
สอนและเนื้อหาสำหรับการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ขั้น
แนะนำ
ED357018 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์โดยใช้
พื้นฐานการคิดเชิงออกแบบขั้น
แนะนำ
ED357103 การออกแบบการสอนและการคิดขั้น
สูงหรือรายวิชาเทียบเท่า

หน่วยกิต
3
3

3
3
3
3
3

3

3
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ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม
6 ความรู้ในการสอนจำเพาะ
เนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี
และการยกระดับครูมือ
อาชีพในยุคดิจิทัล
TPACK and
Professional Teacher
Improvement in
Digital Era

หน่วยกิต
9

รายวิชาเทียบเท่า
ED357006 การออกแบบและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบสมาร์ต
ขั้นแนะนำ
ED357010 แนวโน้มใหม่ทางการศึกษาและทาง
เทคโนโลยีการศึกษาขั้นแนะนำ
ED357019 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ขั้น
แนะนำหรือรายวิชาเทียบเท่า

หน่วยกิต
3

3
3

1.2 รายวิชาที่เปดรับสมัครเปนรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
วิทยาการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังรายการตอไปนี้
ED 357 003 การผลิตสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Media Production and Digital Learning Resources for Learning
ED 357 005 นวัตกรรมสำหรับการศึกษาออนไลน์ขั้นแนะนำ
Introduction to Innovation for Online Education

3(2-2-5)

ED 357 006 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบสมาร์ตขั้นแนะนำ
Introduction to Design and Development of Smart Learning
Environment
ED 357 008 การเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจการศึกษาขั้นแนะนำ
Introduction to Entrepreneurship Education

3(2-2-5)

ED 357 009

3(2-2-5)

ED 357 012

ED 357 013
ED 357 014

การออกแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ
ขั้นแนะนำ
Introduction to Designing Business and Educational Products
based on Design Thinking
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณเพื่อการเรียนรู้ขั้นแนะนำ
Introduction to Computer Learning and Computational Science
for Learning
การออกแบบการวิเคราะห์ส่วนบุคคลขั้นแนะนำ
Introduction to Personal Analytics Design
ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ขั้นแนะนำ
Introduction to Neuroscience and Learning

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ED 357 015 เครื่องมือวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ขั้นแนะนำ
Introduction to Instrumental Research in Neuroscience for
Learning
ED 357 016 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์ขั้นแนะนำ
Introduction to Artificial intelligence in Education and learning
human resources
ED 357 017 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่บูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและ
เนื้อหาสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ขั้นแนะนำ
Introduction to Design Education Innovation Integrated TPCK for
STEM Education
ED 357 043 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้กลุม่
การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาขั้นแนะนำ
Introduction to Application of AI and Learning Science in Early
Childhood education and elementary education Learning
Management
ED 357 102 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ขั้น
แนะนำ
Introduction of Application of AI and Learning Science in Learning
Management
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

การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้
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)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
1.3 รายวิชาที่เปดรับสมัครเปนรายวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังรายการตอไปนี้
ED397 002 การสร้างเครื่องมือในการวัดผล
3(2-2-5)
Constructing Instruments in Measurement
ED397 101 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1
Statistical Applications in Education I

3(3-0-6)

ED397 201 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
Research Methodology in Education

3(2-2-5)

ED397 007 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
Standard and Quality Assurance in Education

3(2-2-5)

ED397 103 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรสำหรับการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
Multivariate Data Analysis in Behavioral Science

3(2-2-5)

1.4 หลักสูตรปกติแบบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3580/2561)
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพงานวิจั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ให้ ได้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง
ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5
ของระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ว่าด้ วย การศึ กษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จึงแก้ไขกำหนด
แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตี พิ มพ์ บทความวิ จั ยของวิ ทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระ เพื่ อการสำเร็ จการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 3580/2561) เรื่อง การตีพิ มพ์
บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญ ญาเอกทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บทความ”
หมายความว่า
บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระและต้องเป็นบทความฉบับเต็ม
(Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว
“การตีพิมพ์”
หมายความว่า
การตี พิ ม พ์ บ ทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษา
อิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
ที่ ตีพิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อง (Proceedings) จากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กำหนดของหลักสูตรหรือของทุน
“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ
บทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนั้น ๆ
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“วารสารวิชาการ” หมายความว่า วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
(E-Journal) ทางวิชาการที่มีกำหนดออกแน่นอนและมี
การตี พิ ม พ์ เป็ น ระยะอย่ างสม่ ำ เสมอเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชา และบทความที่ จะได้ รั บการตี พิ มพ์ ในวารสาร
ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer
Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดั บ
นานาชาติ ต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ
ข้อ 4 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลั กการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ 5 การตีพิมพ์บทความเพือ่ สำเร็จการศึกษา
5.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science จำนวน 1 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด
5.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ
จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
หากหลักสูตรใดยังไม่มีความพร้อมตามเงือ่ นไขสามารถทำเรื่องขอยกเว้นได้ทุก 2 ปีการศึกษา
โดยให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย
สำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
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5.4 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิ ช าการที่ น ำเสนอบทความวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม (Full Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
(Proceedings) ที่ได้ม าตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขา
นั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จึง
จะสำเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
5.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ทีไ่ ด้มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
หากหลักสูตรใดได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือตามข้อ
กำหนดการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ
ข้อ 6 การดำเนิ น การส่ ง เอกสารตี พิ ม พ์ เพื่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ท ำวิ ท ยานิ พ นธ์
ให้ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี้
6.1 กรณี ที่บทความได้รับ การตีพิ มพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิ มพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
6.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ การ
ตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับ ล่าสุด ของวารสารที่ รับ ตีพิ ม พ์ บทความ แนบมาพร้อ มกั บตั วเล่ มวิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ สมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่ เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา
ข้อ 7 การดำเนิ นการส่ งเอกสารตี พิม พ์ เพื่ อ สำเร็จการศึก ษาสำหรับนั กศึ กษาที่ ท ำการศึ กษาอิ สระให้
ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้
7.1 กรณี ที่ บทความได้ รับ การตีพิ มพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิ มพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม
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7.2 ในกรณี ที่ ยั งไม่ ได้ ตี พิ ม พ์ แ ต่ มี ก ารตอบรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ให้ ส่ ง หนั งสื อ หรื อ เอกสารที่ ต อบรั บ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและ
ปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ
ข้อ 8 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทีเ่ ผยแพร่
8.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ เป็นชื่อแรก โดยต้องระบุชื่อคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในการประชุ มวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จ
การศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่
บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Article)
8.3 รู ป แบบบทความที่ ตี พิ ม พ์ ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย บทนำ (ที่ ม า ความสำคั ญ ของปั ญ หา)
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 า ศึ กษ าก่ อ น ปี การศึ กษ า 255 5 ให้ ใช้ ป ระกาศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2550) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพือ่ การสำเร็จการศึกษา
9.2 นั กศึ กษาที่ เข้าศึก ษาตั้ งแต่ปี ก ารศึ กษา 2555 ถึงปีก ารศึก ษา 2558 ให้ ใช้ป ระกาศบั ณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เพื่ อ การสำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่
1623/2558) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
9.3 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ให้ ใ ช้ ป ระกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือ การศึกษาอิสระ
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรีเปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560)
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพงานวิจั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ให้ ได้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง
ระดับประเทศและระดับสากล เพือ่ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5
ของระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ว่าด้ วย การศึ กษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จึงกำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพือ่ การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 1259/2560) เรื่อง การตีพิ มพ์
บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บทความ”
หมายความว่า
บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระและต้องเป็นบทความฉบับเต็ม
(Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว
“การตีพิมพ์”
หมายความว่า
การตี พิ ม พ์ บ ทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษา
อิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
ที่ ตีพิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อง (Proceedings) จากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติห รือนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กำหนดของหลักสูตรหรือของทุน
“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ
บทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนั้น ๆ
“วารสารวิชาการ” หมายความว่า วารสารทัง้ ที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
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(E-Journal) ทางวิชาการที่มีกำหนดออกแน่นอนและมี
การตี พิ ม พ์ เป็ น ระยะอย่ างสม่ ำ เสมอเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชา และบทความที่ จะได้ รับการตี พิ มพ์ ในวารสาร
ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer
Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดั บ
นานาชาติ ต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ
ข้อ 4 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิ บัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ 5 การตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษา
5.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จำนวน 1 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด
5.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติทมี่ ีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ทไี่ ม่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกำหนด
5.3 นักศึกษาระดั บปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย
สำนักพิมพ์ที่ไม่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
5.4 นักศึกษาระดับปริญ ญาโท แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิ ทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิ ช าการที่ น ำเสนอบทความวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม (Full Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
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(Proceedings) ที่ได้ม าตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุ ม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขา
นั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความทีเ่ ป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จึง
จะสำเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกำหนด
5.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ที่ไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
หากหลักสูตรใดได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือตามข้อ
กำหนดการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ
ข้อ 6 การดำเนิ น การส่ ง เอกสารตี พิ ม พ์ เพื่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ท ำวิ ท ยานิ พ นธ์
ให้ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี้
6.1 กรณี ที่บทความได้รับ การตีพิ มพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิ มพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
6.2 ในกรณี ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรั บให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนัง สือหรือเอกสารที่ตอบรับการ
ตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับ ล่าสุด ของวารสารที่ รับ ตีพิ ม พ์ บทความ แนบมาพร้อ มกั บตั วเล่ มวิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ สมบูรณ์ ทั้ งนี้
ระยะเวลาที่ รอตีพิมพ์วารสารในระดั บชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา
ข้อ 7 การดำเนิ นการส่ งเอกสารตี พิม พ์ เพื่ อ สำเร็จการศึก ษาสำหรับนั กศึ กษาที่ ท ำการศึ กษาอิ ส ระให้
ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้
7.1 กรณี ที่บทความได้รับ การตีพิ มพ์แล้วนักศึกษาต้องดำเนินการส่งเอกสารการตีพิ มพ์พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม
7.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่ มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ การ
ตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปก
ในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ
ข้อ 8 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทีเ่ ผยแพร่
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8.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ เป็นชื่อแรก โดยต้องระบุชื่อคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จ
การศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่
บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Article)
8.3 รู ป แบบบทความที่ ตี พิ ม พ์ ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย บทนำ (ที่ ม า ความสำคั ญ ของปั ญ หา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
8.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิ มพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (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 า ศึ กษ าก่ อ น ปี การศึ กษ า 255 5 ให้ ใช้ ป ระกาศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2550) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา
9.2 นั กศึ กษาที่ เข้าศึก ษาตั้ งแต่ปี ก ารศึ กษา 2555 ถึงปีก ารศึก ษา 2558 ให้ ใช้ป ระกาศบั ณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เพื่ อ การสำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่
1623/2558) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา 2565

73

คู่มือนักศึกษา 2565

74
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1260/2560)
เรื่อง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
-----------------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิ ตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 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 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรักษาสถานภาพการเป็นนัก ศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
4.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่กำหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็น
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา
4.2 เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว สอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
หรือสอบและส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้คณะ และได้ดำเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาอื่น ๆ
ครบถ้วนแล้ว
4.3 อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกำหนด
4.4 ใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือระยะเวลา
สูงสุดที่กำหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระให้ดำเนินการ ดังนี้
5.1 นักศึกษายื่นคำร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา และต้องแนบเอกสารดังนี้
5.1.1 สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์ก ารศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น
หนังสือรับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษา
อิสระ หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น
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5.1.2 สำเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสือนำส่งและรายละเอียดของวารสาร
ที่ส่งไปตีพิมพ์ ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่
5.2 ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 6 ให้คณะสำเนาคำอนุมัติแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15
วัน นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติ
ข้อ 7 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามประกาศนี้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 8 ให้รักษาสถานภาพ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 9 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 525/2562)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
...................................
เพื่ อ ให้ ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ผู้ เชี่ ย วชาญของหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ
16.10 ของระเบียบมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่าด้วย การศึกษาระดับบั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2559 ประกอบกับ มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จึงออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 525/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
บรรดาประกาศหรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิท ยาลัย หรือ ส่วนงานที่ เรียกชื่ ออย่างอื่ น ที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ทีม่ ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่ า คณะกรรมการที่ ได้ รับการแต่ งตั้งจากคณบดีเพื่ อ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ”
หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กำหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
ข้อ 5 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร เสนอเหตุ ผลและความจำเป็นในการขอแต่งตั้ งอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อพิจารณากลั่น กรอง ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดและเสนอต่อคณบดีของคณะที่หลักสูตรนั้นสังกัด โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
5.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
5.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และ/
หรือ ผลงานที่ แ สดงถึงความชำนาญหรือความเชี่ย วชาญของอาจารย์ ผู้ เชี่ย วชาญ ซึ่ งตรงหรือ สั ม พั น ธ์กั บ หั วข้ อ
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระในเรื่องนัน้ ๆ
5.2 คณบดีของคณะทีห่ ลักสูตรนั้นสังกัดเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ข้อ 6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงานการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่อสภาวิชาการและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใน แต่ละภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ
ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ
คำวินิจฉัยถือเป็นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 185/2561)
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่ อ ให้ มี ห ลั ก เกณ ฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตามระเบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 และสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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
ปฏิบัติแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 185/2561)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในประกาศนี้ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
4.1 อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา
4.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่ สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ของหลักสูตร
4.3 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลั กสู ตร หมายถึง อาจารย์ป ระจำหลัก สู ตรที่มี ภาระหน้ าที่ ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณ ภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่
เกิน 2 คน
4.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
4.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือ แต่งตั้งให้
ทำหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
4.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจำที่คณะแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.7 อาจารย์ ที่ ปรึ กษาหลั ก (Major advisor) หมายถึ ง อาจารย์ ประจำหลั กสู ตรที่ ได้ รับแต่ งตั้ งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพือ่ วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง
การให้คำแนะนำและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา
4.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ป รึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
คำแนะนำและควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
4.9 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์
4.10 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
หน้าที่นนั้ ๆ
4.11 อาจารย์ ผู้ เชี่ ยวชาญ หมายถึง ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละผลงานทาง
วิชาการตามที่กำหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 5. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
5.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
(2) มีคุณวุฒิไม่ตำ่ กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวนอย่างน้อย
5 คน หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
(3) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั
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กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน คณะต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
5.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน
(4) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์พิ เศษ เฉพาะหลั กสูตรประกาศนียบั ตรบัณ ฑิ ต อนุโลมคุ ณ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้ องมีคุณ สมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั กและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต้อง
มีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
5.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำ ทีม่ ีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(2) เป็นผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้า งต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5.1.6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการศึกษาอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึ กษาอิสระ โดย
อาจารย์ผู้ ส อบวิท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ ผู้ส อบการศึ กษาอิ ส ระ ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ เช่น เดี ยวกับ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมตามที่กำหนดในข้อ 5.1.5
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาดุษฎีบัณฑิต
5.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
5.2.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ตชั้ น สู ง
จำนวนอย่างน้อย 5 คน หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าทีม่ ีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์
(3) มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวนหรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน คณะต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
5.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าทีม่ ีตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน
(4) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อนุโลม
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุโลมคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทำหน้าที่
อาจารย์ผู้ สอนได้ ทั้งนี้อ าจารย์พิ เศษต้อ งมี ชั่วโมงสอนไม่ เกิ นร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี อาจารย์ ประจำเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้
5.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
(2) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
5.2.5 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจำ ทีม่ ีคณ
ุ วุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ย อมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5.2.6 อาจารย์ ผู้ส อบวิท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ วยอาจารย์ ป ระจำหลั กสู ต รและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตามที่กำหนดในข้อ 5.2.5
ข้อ 6. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
6.1 อาจารย์ป ระจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิป ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน
ต่อภาคการศึกษา
6.1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมี คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้
ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
6.1.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
6.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท
ได้ ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำ
วิท ยานิพ นธ์ 1 คน เที ยบได้ กั บ จำนวนนั กศึกษาที่การศึกษาอิ สระ 3 คน แต่ทั้ งนี้ รวมแล้วต้อ งไม่เกิ น 15 คนต่ อ
ภาคการศึกษา
6.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ 7. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดในหน้าที่
นั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินการดังนี้
7.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เสนอเหตุ ผ ลความจำเป็ น ในการเสนอขอแต่ งตั้ งต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
7.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7.1.2 ผลงานทางวิ ชาการหรื อ ผลงานวิจั ย ที่ ได้ ตี พิ ม พ์ ในด้ านที่ มี ค วามเชี่ย วชาญของ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7.2 หากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจำคณะ ให้ แต่งตั้งอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งต่อคณบดีทหี่ ลักสูตรสังกัด ดังนี้
7.2.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7.2.2 ผลงานทางวิ ชาการหรื อ ผลงานวิจั ย ที่ ได้ ตี พิ ม พ์ ในด้ านที่ มี ค วามเชี่ย วชาญของ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7.2.3 หนังสือแสดงความยินดีที่จะทำหน้าที่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2.4 หนังสือเห็นชอบจากต้นสังกัดของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ในกรณีที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีต้นสังกัด)
7.2.5 หนังสือแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของตนในครั้งนี้
7.3 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
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ข้อ 8. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดใน
หน้าที่นั้นๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็น ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เสนอเหตุ ผ ลความจำเป็ น ในการเสนอขอแต่ งตั้ งต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อคณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังนี้
8.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
8.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และ/
หรือ ผลงานที่ แ สดงถึงความชำนาญหรือความเชี่ย วชาญ ของอาจารย์ ผู้ เชี่ย วชาญซึ่ งตรงหรือ สั ม พั น ธ์กั บ หั วข้ อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ
8.2 คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
8.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัย สรุปรายงานการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา
ข้อ 9. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ )
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560)
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติและให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 23 อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ 6 (3) แห่ งข้อบังคับมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560) เรื่ อง
หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพเิ ศษ
3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 74/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี
ข้อ 4 ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ
หมายความว่า
คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดี
หมายความว่า
คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหั วหน้ าส่วน
งานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
หมายความว่า
สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความว่า คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากคณบดี
เพือ่ รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะมอบหมายให้ทำ
หน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพและการบริ ห าร
จั ด การหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก
หลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้น ๆ
ข้อ 5 การรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มี 3 ลักษณะ ดังนี้
5.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษาในภาคต้น และภาคปลาย
ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษานัน้ ๆ
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5.2 การรับ เข้าศึ กษากรณี พิ เศษ หมายความว่า การรับบุ คคลเข้าศึกษา ซึ่งมิ ได้ ด ำเนิ นการตาม
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น ๆ
5.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี หมายความว่า การรับบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งมิได้ดำเนินการตามประกาศ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาหรื อปีการศึกษานั้น ๆ เป็นการรับสมัคร
นักศึกษาเพิ่มเติมจากการรับในระบบปกติ
ข้ อ 6 คุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ใ นระ เบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21
ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข วิธีการและจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
7.1 การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
7.2 การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ รับในกรณีต่อไปนี้
7.2.1 เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือ
7.2.2 เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรหรื อโครงการความร่วมมือ
ทีม่ ีจำนวนเงินทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาและทำวิจัยตลอดหลักสูตร
7.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี รับในกรณีต่อไปนี้
7.3.1 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครในระบบปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) กรณี ของการเข้ าศึ กษาในระดั บปริ ญญาโท มี ผลการเรี ยนเฉลี่ ยไม่ ต่ ำกว่า
ที่สาขาวิชาที่เข้าศึกษากำหนดไว้
2) กรณี ของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ ต่ำกว่า
3.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือเทียบเท่า
3) หากคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
7.3.2 ในกรณี เป็ น ผู้ ส มั ค รจากหน่ ว ยงานที่ มี โครงการความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ
มหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่สาขาวิชากำหนด
ข้อ 8 การกำหนดจำนวนรับนักศึกษาที่เป็นการรับเข้าปกติ รับเข้ากรณีพิเศษ และรับเข้าตลอดปี รวมแล้ว
จำนวนรับนักศึกษาต้องไม่เกินศักยภาพของสาขาวิชาที่มีอยู่
ข้อ 9 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 10 การยื่นสมัคร
10.1 การรับ เข้ าศึ ก ษาในระบบปกติ ยื่ น ใบสมั ค รตามรอบประกาศรับ สมั ค รของแต่ ล ะภาค
การศึกษา
10.2 การรั บเข้ าศึ กษากรณี พิ เศษ ยื่ นใบสมั ครที่ หลั กสู ตรนั้ น ๆ หลั ก สู ต รพิ จ ารณาการรับ เข้ า
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและประสานงานการรับเข้าต่อไป
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10.3 การรับเข้าศึกษาตลอดปี ผู้สมัครสามารถดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้
10.3.1 กรณียื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ส่งใบสมัครให้หลักสูตรนั้น ๆ
เป็นผู้พิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป
10.3.2 สมั ครผ่ านเว็บไซต์ ผู้ สนใจสมั ครสามารถกรอกข้อมู ลใบสมั ครผ่ านเว็บไซต์ ที่
http://gs.kku.ac.th บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย จะเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การส่ งใบสมั ค รดั งกล่ าว ให้ กั บ หลั ก สู ต รนั้ น ๆ หลั ก สู ต ร
พิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป
10.3.3 กรณียื่นใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประจำคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประสานงานการรับเข้าต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีหนังสือตอบรับของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทีผ่ ู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้ อ 11 การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก กรณี ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 13 ในกรณี ที่ มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิ บัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่ มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 136/2562)
เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีห ลักเกณฑ์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง สุด ตามระเบียบมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 ข้ อ 21.4 ข้ อ 31.6 ข้ อ 32 และข้ อ 50.3.1 อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ 6(3) แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 136/2562) เรื่อง
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบั ณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 66/2559) เรื่อง เกณฑ์ การ
ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ข้อ 4. การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตาม
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 ให้ ใช้ ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
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 ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ 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 หากนั กศึ กษามี ผลการสอบต่ ำกว่ าเกณฑ์ ที่ กำหนดในข้ อ ข้ อ 5.2 จะต้ องเข้ ารั บการอบรมทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้
ทักษะการอ่าน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I
ทักษะการเขียน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ 6. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ำกว่า 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)
ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ
TU-GET (1000 คะแนน)
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
6.2 ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษเชิ งวิ ชาการ 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 หากนั กศึ กษามี ผลการสอบต่ ำกว่ าเกณฑ์ ที่ กำหนดในข้ อ ข้ อ 6.2 จะต้ องเข้ ารั บการอบรมทั กษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้
ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I
ทักษะการอ่าน ระดับ 3 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students II
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I
ทักษะการเขียน ระดับ 3 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students II
และผ่านการอบรม มายื่นภายใน 2 ปี
6.4 ถ้ านั ก ศึ ก ษาไม่ เข้าอบรมทั ก ษะภาษาอั งกฤษ ที่ จั ดโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
ตามข้อ 6.3 นักศึกษาจะต้องนำผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.1 มายื่นภายใน 2 ปี
6.5 ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามข้อ 6.1
หรือ ข้อ 6.2 หรือข้อ 6.3 ต่อสาขาวิชาเพื่อส่งให้บัณ ฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
โดยจะต้องมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ มายื่นภายใน 2 ปี
ข้อ 7. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
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ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) พงศกร พรรณรัตนศิลป์
(รองศาสตราจารย์พงศกร พรรณรัตนศิลป์)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติการแทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559)
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
-------------------------ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 50.2 นักศึกษา
ในหลักสูตรปริญ ญามหาบัณ ฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ม าตรฐาน นั้ น
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จึง
ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559) เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตั้งแต่วันทีอ่ อกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
3.1 ประกาศบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 77/2548) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2550) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที่ 1)
3.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที่ 2)
ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดั บปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
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)
ไม่ต่ำกว่า 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 หากนั กศึ กษาได้ ผลการสอบต่ ำกว่ าเกณฑ์ ที่ กำหนด ตามข้ อ 4.2 จะต้ องเข้ ารั บการอบรมทั กษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้
ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Master’s Students
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Master’s Students
และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 4.1
หรือ 4.2 ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ข้อ 6. สำหรับนักศึกษาที่ยั งไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ดำเนินการ
สอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถทางภาษาอั งกฤษ หรื อ ลงทะเบี ย นรายวิ ชา 411 711 Reading in English for
Graduate Student หรือการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นกำหนด
นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้
ข้อ 7. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติ ไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2560)
เรื่อง เกณฑ์วารสารวิชาการทีม่ ีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการสำเร็จการศึกษา
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ของวิ ท ยานิ พ นธ์ห รือ การศึ ก ษาอิ ส ระเพื่ อ การสำเร็จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ด้วย การสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง
การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 5 การ
ตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึ กษา และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิ ทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 จึงกำหนดเกณฑ์วารสารวิชาการที่ มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2560) เรื่อง
เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา เป็น ดังนี้
3.1 เป็น วารสารระดั บชาติ ที่มี ชื่อปรากฏในฐานข้อมู ล Thai Citation Index (TCI) กลุ่ มที่ 1
และ กลุ่มที่ 2
3.2 เป็นวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Scopus, Web of Knowledge,
Medline หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศของคณะกรรกมารข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)
3.3 ในกรณี ที่วารสารในข้อ 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 มี ส ำนั ก พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ใน International Association of
Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) (http://www.stm-assoc.org)
3.4 ในกรณีที่วารสารนั้นไม่ปรากฏในฐานตามข้อ 3.1-3.3 และสงสัยว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพ
หรือไม่ ให้เสนอบัณ ฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่ งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ พร้อมแนบข้อมูลของ
วารสารฉบับล่าสุดที่แสดงหลักฐานระบุว่า มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ข้อ 4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
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ข้อ 5 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2560)
เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด
-------------------------เพื่อให้การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย คณะกรรมการ
ประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึง
ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 21/2560) เรื่อง
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ย าลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 78/2550) เรื่ อ ง
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด
ข้อ 4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าทีก่ ำหนดสามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้
4.1 จำนวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตร มีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดและ
จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ๆ
ทั้งนี้ ในกรณีการลงทะเบียนมากกว่าที่กำหนด ต้องไม่มากกว่า 20 หน่วยกิต
4.2 ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด
4.3 ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน
4.4 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิ ทยาลัยเห็นชอบ
ข้อ 5 การขอลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด ให้นักศึกษายื่นคำร้องโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร
ข้อ 6 การลงทะเบียนวิชาเรีย นน้อยหรือ มากกว่าที่กำหนดตามข้อ 4.1และ 4.2 ให้คณบดีข องคณะ
ที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้อนุมัติ
ข้ อ 7 การลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนน้ อยหรื อมากกว่ าที่ กำหนดตามข้ อ 4.3 และ 4.4 ให้ คณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
เป็นผู้อนุมัติ
ข้อ 8 ให้คณบดีบั ณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 9 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีทมี่ ีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2560)
เรื่อง การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน
---------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกั บการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำบัณ ฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2560) เรื่อง การ
ขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2548) เรื่อง การขอเพิ่มและ
การถอนวิชาเรียน
ข้อ 4 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อ 5 การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 ถ้าถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียน
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือที่หลักสูตรกำหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 ถ้าถอนรายวิชา หลังจากเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษา
ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือที่หลักสูตร
กำหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะได้สัญลักษณ์ W และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่สังกัด
ข้อ 6 การขอเพิ่มหรือถอนรายวิชานั้น เมื่อขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 26.2 และ 26.3
ข้อ 7 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 8 ในกรณี ที่ มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิ บั ติ ไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่ มีปั ญหาเกี่ยวกั บการปฏิ บั ติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินจิ ฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560)
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
-------------------------เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดั บบัณ ฑิตศึกษา ของมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา พ .ศ. 2559 ข้ อ 28 อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ 6(3) แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ว่าด้ วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิท ยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ น ที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลั ย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและ
ค่าคะแนนของรายวิชา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า
คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายความว่า
กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นคำร้อง
ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นคำร้องได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของ
รายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเทียบโอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น
6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาตามคำ
ร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาทีก่ ำหนด เป็นวันยื่นคำร้อง และแจ้ง
ผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน
7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้น ถึง
วันที่มหาวิทยาลัยได้รับคำร้องขอเทียบโอน
7.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาในหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาหรือเที ยบเท่ าที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ ีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
7.1.3 เป็นรายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน
3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของรายวิชานั้นกำหนด
7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นำมาคำนวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.1.6 การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่เป็นวิทยานิพนธ์อย่าง
เดี ยว ทั้ งนี้ การกำหนดสั ดส่ วนภาระงาน จำนวนหน่ วยกิ ตของรายวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์ ที่ เที ยบโอนได้ ให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
7.1.7 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
7.1.8 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
7.1.9 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน
7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา เพือ่ พิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผล ตามข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณา
รับการเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้นำเสนอขออนุมัติต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2560)
เรือ่ ง การเปลี่ยนสาขาวิชา
-------------------------เพื่อให้การเปลี่ยนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2559 ข้อ 29 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิ ตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2559 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสาขาวิชา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณ ฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2560) เรื่อง
การเปลี่ยนสาขาวิชา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2548) เรื่อง การเปลี่ยน
สาขาวิชา
ข้อ 4 การเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและ
สาขาวิชาใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากคณะทีส่ าขาวิชาใหม่สังกัด
ข้อ 5 นักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้อง
5.1 ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
5.2 มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้อง
ได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณีและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
5.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึก ษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ 6 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้
ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ โดยนับรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ข้อ 8 การปรับรหัสประจำตั วนั กศึกษา ให้ ปรับรหั สประจำตั วนั กศึกษาใหม่ โดยให้ใช้รหั สตามปี การ ศึ กษาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและปรับรหัสตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
ข้อ 9 การดำเนินการ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ ยนสาขาวิชา ยื่นคำร้องต่อคณะที่หลักสูตรสาขา วิชาใหม่
สังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา
ข้อ 10 การพิจารณาให้เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่สังกัดเป็น ผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 12 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 13 ในกรณี ที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2560)
เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำบัณ ฑิ ตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่ อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแผนการศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2560) เรื่อง การ
เปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิ ก ประกาศบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2552) เรื่ อง การเปลี่ย น
แผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า
คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายความว่า
กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา
“แผนการศึกษา”
หมายความว่า
แผนการศึกษาที่นักศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษาเลื อกเข้า
ศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มี 2 แผน คือ แผน ก
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์
ดังนี้ แผน ก แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกำหนดให้
ศึ ก ษารายวิ ชาเพิ่ ม เติ ม หรือ ทำกิ จกรรมทางวิ ชาการอื่ น
เพิ่ มขึ้ นก็ ได้ โดยไม่ นั บหน่ วยกิ ต แต่ จ ะต้ อ งมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกำหนด แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์
ซึ่ งมี ค่ าเที ยบได้ ไม่ น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิ ต และศึ ก ษา
รายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข เป็นแผนการ
ศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งทำ
วิ ท ยานิ พ นธ์ แต่ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาอิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 3
หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาดุษฎี
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บัณฑิต มี 2 แบบ คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
หลักสูตรอาจกำหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือ
ทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่ต้ องมี ผลสัมฤทธิ์ต ามที่ หลั กสูต รกำหนด ดั งนี้ แบบ
1.1 ผู้เข้าศึ กษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทำ
วิท ยานิ พ นธ์ไม่น้ อยกว่า 48 หน่ วยกิต แบบ 1.2 ผู้เข้ า
ศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทำวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้น
การวิจั ย โดยมี ก ารทำวิท ยานิ พ นธ์ที่ มี คุ ณ ภาพสู งและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
การศึ ก ษางานรายวิ ชาเพิ่ ม เติ ม ดั งนี้ แบบ 2.1 ผู้ เข้ า
ศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่
น้ อ ยกว่า 12 หน่ ว ยกิ ต แบบ 2.2 ผู้ เข้ าศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ
ปริญ ญาบัณ ฑิ ต จะต้ องทำวิท ยานิพ นธ์ไม่ น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ข้อ 5 การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายความว่า การเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและ
สาขาวิชาเดียวกัน
ข้ อ 6 ผู้ มี สิ ทธิ์ ข อเป ลี่ ย น แผนการศึ กษ า ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการคั ดเลื อกเข้ า ศึ ก ษ 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 ให้โอนหน่วยกิ ตได้ทุกรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ ต่ำกว่าค่าคะแนน ตัวอักษร B หรือระดับ
คะแนนตัวอักษร S และนำค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มิได้เป็นรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่ ไม่
สามารถโอนหน่วยกิตได้
7.2.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแผนการศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่
สำหรับจำนวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผ่านแล้ว หากมีเนื้อหา
สาระเกี่ยวข้องกัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณา
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7.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
7.4 ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวัน
ยื่นคำร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10 ในกรณี ที่ มิได้ กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบั ติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่มี ปั ญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2560)
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับทีต่ ่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั งเกิ ด ผลดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษา อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ 6 (3) แห่ งข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่า
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2560) เรื่อง การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2548) เรื่อง การลงทะเบียน
เรียนวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ข้อ 4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่ตนเข้าศึกษาได้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชา
ข้ อ 5 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าที่ มี เ งื่ อ นไขของรายวิ ช า (Prerequisite) อาจได้ รั บ ยกเว้ น
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขที่ต้องเรียนมาก่อน ทั้ งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดสำหรับหลักสูตรทีน่ ักศึกษานัน้ ๆ เข้าศึกษา
ข้อ 7 การนับจำนวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือไม่อยู่ ในข้อกำหนดของหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วย
กิต (Audit)
ข้อ 8 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 9 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณ ฑิ ตวิทยาลัย มีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 27/2560)
เรือ่ ง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 30 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิท ยาลัย หรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 27/2560) เรื่อง การ
เปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2548) เรื่อง การเปลี่ย น
ระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า
คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายความว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายความว่า
กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา
“หลักสูตรเดิม”
หมายความว่า
หลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษา
“หลักสูตรใหม่”
หมายความว่า
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องการเปลีย่ นระดับการศึกษา
“การเปลี่ยนระดับการศึกษา” หมายความว่า
การเปลี่ยนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร
ที่กำลังศึกษาให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา
เดียวกันในระดั บที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าหลักสูตรที่กำลัง
ศึกษานั้น
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
5.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิ ตในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ นั กศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุ ษฎีบั ณฑิ ตขอเปลี่ ยนระดับการศึกษาเป็ นหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น
5.2 กรณี ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ผู้มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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5.2.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่
ประเมิ น ผลเป็ น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต และได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ทีม่ ีผลงานวิจัยเพื่อทำ
วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้
5.2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
5.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
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 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิมที่ เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในหลักสูตร
ใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชา ที่มีค่าคะแนน B หรือ S และนำค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม
6.2.2 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิม ที่มิได้เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชา
ในหลักสูตรใหม่ แต่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับบางรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ให้ พิจารณาเทียบโอนได้ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา
6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ใหม่ ทั้งนี้ กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสูงกว่าหลักสูตรที่กำลังศึกษาต้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา
6.3 การนับระยะเวลาการศึกษา
6.3.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับต่ ำกว่าไปหลักสูตรระดับสูงกว่า ให้ นั บ
ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่โดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม
6.3.2 การเปลี่ยนระดั บการศึกษาจากหลั กสู ตรระดั บสู งกว่าไปหลั กสู ตรระดั บต่ ำกว่ าให้ นั บ
ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรเดิม ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลือภายหลังการเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องไม่
มากกว่าระยะเวลาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่
6.4 การเปลี่ยนรหั สประจำตัวนักศึกษาให้เปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
ระดั บ การศึก ษา โดยใช้ร หั สตามปี ก ารศึก ษาที่ ล งทะเบี ย นครั้ งแรกในหลัก สู ตรเดิม และเปลี่ย นรหั ส ตามระดั บ
การศึกษา และสาขาวิชาของหลักสูตรใหม่
6.5 การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรใหม่
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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ข้อ 7 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความ
เห็ น ชอบของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรเดิ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรใหม่ และ
คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา
ข้ อ 8 ให้ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นระดั บ การศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 11 ในกรณี ที่ มิได้กำหนดหลักการหรื อแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่มี ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินจิ ฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 28/2560)
เรือ่ ง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสอบประมวลความรู้ แ ละการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 31.2 ข้อ 31.5 และ ข้อ 32 เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และบั งเกิ ดผลดี ต่ อการจั ดการศึ กษาในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา อาศั ยอำนาจตามความในข้ อ 6(3) แห่ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัด
คุณสมบัติ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 28/2560) เรื่อง การ
สอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ
3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ข้อ 4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้นัก ศึกษาในหลักสู ตร
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 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4.4 การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู้ ให้ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ S หมายถึง สอบผ่ าน หรือ U
หมายถึง 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 การสอบวัดคุณสมบั ติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดย
อิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดงั นี้
5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบใน
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง ในกรณีที่จำเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง
5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
5.3.1 นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็นต้นไป
5.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษาแผน ก
แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น 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 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิ ต
วิทยาลัย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุ ณสมบัติ ผ่านแล้ว จะเรียกว่ า นักศึกษาปริญญาดุ ษฎี บั ณฑิ ตมีสิทธิ์เสนอ ขอ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้
5.6 นักศึกษา ตามข้อ 5.3.1 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง และ
ต้องสอบวัดคุณ สมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิ ชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27/2560 เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5.7 นักศึกษาตามข้อ 5.3.2 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยั งคงมีสภาพเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป
ข้อ 6 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
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ข้อ 7 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้ คณบดีบัณ ฑิ ตวิ ทยาลัยมีอำนาจวินิจ ฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉั ยหรือสั่งการของคณบดีบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 29/2560)
เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
-----------------------เพื่ อ ให้ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาอิ ส ระ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่นำผลงานของผู้อนื่ มาเป็นของตนเองด้วย
วิธีการที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์
การพิ จ ารณาโทษทางวิชาการ นั ก ศึ กษาที่ ก ระทำทุ จริต ทางวิ ชาการ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรือประกาศที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใหม่
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำ
คณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำบัณฑิต วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึ งกำหนด
แนวทางการดำเนินงานดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 29/2560) เรื่อง การ
ป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 164/2557) เรื่อง การป้องกันการ
คัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ข้ อ 4 บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ร่ ว มกั บ สำนั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั ด การอบรมการใช้ โปรแกรม
Turnitin ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา เพื่อ ให้สามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก หรือนำ
ผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
ข้อ 5 ในกรณี ที่ อาจารย์ ผู้ส อนแต่ล ะรายวิชา มอบหมายให้ นั กศึ กษาจั ดทำรายงานขอให้ ช่วยกัน ปลู ก
จิตสำนึกให้นักศึกษาไม่คัดลอก หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยให้ นักศึกษาใช้โปรแกรม Turnitin
ตรวจสอบรายงาน และส่ง Turnitin Originality Report พร้อมรายงานด้วย
ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ควบคุมการทำวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพ
และเป็นที่เชื่อถือได้และฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรมในการวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น ด้วย Turnitin Originality Report พร้อมกับการส่งต้นฉบับ วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษา
อิสระ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในระหว่างการทำวิจัย การขออนุมัติเค้าโครง การขอ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
ข้ อ 7 ในขั้ นตอนการเสนอขออนุ มั ติ เค้ าโครงวิ ทยานิ พนธ์ ห รื อ การศึ กษาอิ สระ นั กศึ กษาต้ องส่ ง Turnitin
Originality Report ให้ แ ก่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยาหลั ก นิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระ พร้ อ มต้ น ฉบั บ เค้ าโครง
วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.23
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ข้อ 8 ในขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin Originality Report
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
ก่อนกำหนดวันสอบอย่างน้อย 20 วัน โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.25
ข้ อ 9 ผลการพิ จ ารณา Turnitin Originality Report จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ข้ อ 10 อาจารย์ ที่ ปรึ กษาหลั กวิ ทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระ รายงานผลการพิ จารณาความคิ ดเห็ นต่ อ
Similarity Index ในแบบ Turnitin Originality Report และให้นักศึกษานำแบบ Turnitin Originality Report ส่ง
พร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์
Turnitin Originality Report ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พิจารณา
และรายงานผล ต้ อ งเป็ น Turnitin Originality Report ฉบั บ ที่ ต รวจสอบจากรูป เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์ห รื อ รายงาน
การศึกษาอิสระ ภายหลังการสอบ พร้อมส่ง
ข้อ 11 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 12 ในกรณี ที่ มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบั ติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ )
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 32/2560)
เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการ
ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น (ฉบั บที่ 32/2560) เรื่อง
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548) เรื่อง เงื่อนไขและแนว
ปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่
4.1 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ข้อ 55.2 และ 55.4
4.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ก่อนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
4.3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่สาขาวิชาสังกัด
ข้อ 5 การขอคื นสถานภาพเป็ นนั กศึ กษาสามารถกระทำได้ เพี ยงครั้งเดี ยวเท่ านั้ น บุ คคลที่ ประสงค์ จะขอคื น
สถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคำร้องต่อคณะทีส่ าขาวิชาสังกัดไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ข้อ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่ถูกให้พ้น สภาพและ
หลังการคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา รวมแล้วไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบข้างต้น ข้อ 14
ข้อ 7 การนับหน่วยกิต ให้ นับหน่วยกิตของรายวิชาที่ มีการประเมินผลแล้วทั้งหมด ส่วนรายวิชาที่ยังไม่มี
การประเมินผล จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพเป็นนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม
การขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10 ในกรณี ที่มิได้กำหนดหลักการหรื อแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(รองศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 074 /2559)
เรื่อง รายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการกำกับคุณภาพการศึกษาด้านพื้ นฐานการศึ กษา โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และ
คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 40 ในส่ วนงานตามมาตรา 9 และมาตรา 85 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
มอบอำนาจการให้ปฏิบัตกิ ารแทน จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ ดังนี้
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 หรือผู้ทไี่ ม่มีพื้นฐานทางการศึกษา
4.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือ
ผู้ ที่ มิ ได้ สำเร็จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตสาขาวิชาชี พครู ต้ องลงทะเบี ยนเรียนโดยไม่ นั บหน่ วยกิ ต
ในรายวิชาปรับพื้นฐานการศึกษาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทีเ่ ข้าศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
224 777 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
225 883 จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา
3(3–0–6)
PSYCHOLOGY FOR EDUCATOR
4.2 สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับนี้
หลั กสู ตรจะต้องกำหนดรายวิชาปรับพื้ นฐานทางการศึ กษาเฉพาะด้านของหลั กสู ตร โดยมี
เนื้อหารายวิชาไม่น้อยไปกว่ารายวิชาปรับพื้นฐานตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 5 ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 6 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 054/2560)
เรื่อง รายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการกำกั บคุณภาพการศึกษาด้า นพื้นฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่15 มิถุนายน
2560 และคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 40 ในส่ วนงานตามมาตรา 9 และมาตรา 85 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
มอบอำนาจการให้ปฏิบัติการแทน จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 54/2560)
เรื่อ ง รายวิชาปรับ พื ้ น ฐานทางการศึก ษา สำหรับ หลัก สู ต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ มี ผลบั งคั บ สำหรับ นั ก ศึ กษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ที่ เข้ าศึ ก ษาใน
หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ประกาศนี้ ใช้กับ นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับ ปริญ ญาโท (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต )
ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษา ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา
3.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือผู้
ที่มิได้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ตสาขาวิชาชีพครู ต้ องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้ นฐาน
การศึกษาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะถือ
ว่าไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ED430777 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
ED377777 จิตวิทยาสำหรับนักการศึกษา
3(3–0–6)
PSYCHOLOGY FOR EDUCATOR
3.2 สำหรับหลักสูตรที่ไ ด้รับการยกเว้นตามประกาศฉบับนี้
หลักสูตรจะต้องกำหนดรายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานทางการศึ ก ษาเฉพาะด้ า นของหลักสูตร
โดยมีเนื้อหารายวิชาไม่น้อยไปกว่ารายวิชาปรับพื้นฐานตามประกาศฉบับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะศึกษาศาสตร์
ข้อ 4 ให้คณบดีคณะศึ กษาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 5 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบ ัติต ามประกาศนี ้ ให้ค ณบดีค ณะศึก ษาศาสตร์มีอ ำนาจวิน ิจ ฉัย สั่ง การ คำวินิจ ฉัย ของคณบดีค ณะ
ศึกษาศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
ฉบับที่ 009/2551
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแก้เกรด I ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็ นการกำกับคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการแก้เกรด I ของ
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
1. ระยะเวลาการแก้เกรด I
นักศึกษาที่ได้เกรด I จะต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อขอสอบชดเชย และ/หรือปฏิบัติงานให้ครบ
ตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด ภายในภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนัน้ จะได้รับการเปลี่ยนเกรด 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 ให้แล้วเสร็จนักศึกษาจะได้รับการเปลีย่ น
เกรด I เป็นเกรด F ทันที ยกเว้นเฉพาะกรณีที่อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถดำเนินแก้เกรด I ให้แก่นักศึกษาได้
เท่านั้น
3. ผลการแก้เกรด I
สำหรับในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารย์ประจำวิชาจะเปลี่ยนผลการเรียนจากเกรด I
ได้ไม่เกินเกรด B+ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
4. ประกาศฉบับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) ไพศาล สุวรรณน้อย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล สุวรรณน้อย)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 53/2557)
เรื่อง ยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติในการแก้เกรด I และการแก้เกรด I ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการให้เกรด I และแก้เกรด I ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ.2548 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557
(ลงชื่อ) เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที่ 6/2550)
เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข
-------------------------เพื่ อให้ การดำเนินการเกี่ยวกั บการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึ กษาหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการสอบประมวลความรู้ไว้ดังนี้
1. การสอบประมวลความรู้เป็ นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนั กศึกษาใน
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
2. เนื้อหาวิชาที่สอบแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบริหาร (Management) หมวดวิชาการ
วิจัย (Research) หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ (Information and Knowledge Management)
หมวดวิชาการพั ฒ นาและจัดระบบสารสนเทศ (Information Organization and Development) และหมวด
วิชาการบริการสารสนเทศ (Information Services) นักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกสอบ 3 หมวดวิชา จาก 5 หมวด
วิชาข้างต้น
3. รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหมวดวิชา
หมวดวิชาการบริหาร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีการบริหาร การ วางแผนและการ
จัดทำโครงการ การบริหารงานบุคคล การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และการ ประยุกต์ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่
ในการจัดการองค์การ ฯลฯ
หมวดวิชาการวิจัย ครอบคุลมเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย
หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ ความรู้ในบริบท
ขององค์การ และสังคม เทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมความรู้และห้องสมุดดิจิทลั ฯลฯ
หมวดวิช าการพั ฒ นาและจั ดระบบสารสนเทศ ครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา และจั ด การ
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 นั กศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบประมวลความรู้จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอสอบประมวล
ความรู้ (บว.30) พร้อมชำระเงินที่งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยื่นแบบขอสอบเพื่อ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ระบุหมวดวิชาที่ต้องการเลือกสอบที่สาขาวิชา อย่างน้อย 15 วัน ก่อนกำหนดวันสอบ นักศึกษาที่ยื่นขอสอบช้ากว่า
กำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาให้สอบในภาคการศึกษานั้น ๆ
6. การประเมินผลการสอบ นักศึกษาต้ องสอบผ่านทุกหมวดวิชาที่เลือกสอบโดยได้คะแนนรวมทุกหมวด
วิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า สอบผ่าน กรณีที่สอบ
ผ่านจะได้สัญลักษณ์ S กรณีที่สอบไม่ผ่านจะได้สัญลักษณ์ U โดย สาขาวิชาจะประกาศผลการสอบภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ
7. นักศึกษาสามารถสอบประมวลความรู้ได้ 2 ครั้ง นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่ สองแล้วไม่ผ่าน
จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อกำหนดอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 หรือ ระเบียบอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2550
(ลงชื่อ) อุทัยวรรณ ด่านวิวฒ
ั น์
(นางสาวอุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 6/2538)
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแก้เกรด I ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2538
จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการแก้เกรด I ของวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ระยะเวลาการแก้เกรด I
นักศึกษาที่ได้เกรด I จะต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อขอ
สอบชดเชย และ/หรือปฏิบัติงานให้ครบตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด ภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะ
ได้รับการเปลี่ยนเกรด I เป็นเกรด F
2. การขอขยายเวลาการแก้เกรด I
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการแก้เกรด I ภายในกำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งดำเนิ น การขออนุ มั ติ ข ยายเวลาการแก้ เกรด I จากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจำคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการ
แก้เกรด I
ทั้งนี้ นักศึกษาจะขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาถัดไป
หากพ้นกำหนดการอนุ มัติให้ขยายเวลาการแก้เ กรด I แล้ว แต่นักศึกษายังไม่สามารถ
ดำเนินการแก้เกรด I ให้แล้วเสร็จนักศึกษาจะได้รับการเปลี่ยนเกรด I เป็นเกรด F ทันที ยกเว้นเฉพาะกรณีที่
อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถดำเนินแก้เกรด I ให้แก่นักศึกษาได้เท่านั้น
3. ผลการแก้เกรด I
สำหรับในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารย์ประจำวิชาจะเปลี่ยนผล
การเรียนจากเกรด I ได้ไม่เกินเกรด B+ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ
4. ให้ถือประกาศฉบับนี้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ทุกสาขาวิชา
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538
(ลงชื่อ) ยุพิน เตชะมณี
(รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 36/2549)
เรือ่ ง การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิ ยาคลินิก (โครงการพิเศษ)
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ และมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุน ายน 2549 เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 36/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ)”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน ซึ่งดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้
ข้อ 4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว (ยกเว้นการศึกษาอิสระ และวิชาภาษาอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (แบบ บว.30)
ข้อ 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ไม่น้อยกว่า 4
คน ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง (ตามแบบ บว.31)
ข้อ 6. การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7. เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
50 คะแนน)
ข้อ 8. การประเมินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง สอบ
ไม่ผา่ น
ข้อ 9. นักศึกษาตามข้ อ 2 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง ในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิต และให้คณะส่งผลให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน
นับจากวันสอบ (แบบ บว.32)
ข้อ 11. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 12. ในกรณี ที่ มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการคำวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารีจติ รานุสรณ์)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 34/2563)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

----------------------เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เวชศาสตร์ คณะเทคนิ ค การแพทย์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์ และบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
โดยวิธี เวีย นครบรอบการเวีย นเมื่ อวั น ที่ 8 มกราคม 2563 และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 34/2563) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิ กประกาศบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย (ฉบั บที่ 114/2553) เรื่ อง การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์
ข้อ 4. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 83/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 34/2563)
--------------------------------------------หลักการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพ นธ์และรายวิชาดุษ ฎีนิพ นธ์ หลักสูต ร
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เวชศาสตร์ คณะเทคนิ คการแพทย์
คณะทั นตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
1 การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1.1 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ของนักศึ กษา แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1
1.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรก ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2
1.3 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรกจะต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21 แบบฟอร์มonline
1.4 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อม
ทั้งเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ บว.23 แบบฟอร์มonline ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีการศึกษา
นับจากที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์
อนึ่ง การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาต้องระบุชื่อเรื่องของ
ผลงานที่คาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุชื่อวารสาร และ impact factor (ถ้ามี) ของวารสารนั้นด้วย
1.5 อาจารย์ที่ ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ห ลัก เป็ น ผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์
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 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 1.5.3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ
1.6 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์เป็นภาษาอังกฤษและการสอบ
เค้าโครงวิท ยานิพ นธ์จ ะต้ องได้รับ ความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
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โดยส่งใบแจ้งผลการสอบเค้าโครงฯ ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบเค้าโครงฯ ต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรร่วม เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
- นักศึกษาสอบผ่าน ทำเรื่องเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บว.23 แบบฟอร์มonline
พร้อมส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำภายใน 45 วัน ทั้งนี้จะต้องผ่าน
การตรวจสอบตามโปรแกรม Turnitin พร้อมกับแนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report (% การผ่าน
ตามทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด)
- นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดำเนินการทำเรื่องขอสอบใหม่ ในภาคการศึกษาเดียวกันกับการสอบ
ครั้งแรก เพื่อพิจารณาหน่วยกิตในเทอมที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- นักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลังการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจะได้ค่า S=0 สำหรับหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
2. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์
2.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาก่อนลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต่อไป
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้า
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/หรื อ 2.2.4 และในกรณี ที่ ก รรมการ ข้ อ 2.2.3 ได้ พ้ น สภาพการเป็ น กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ หรื อ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนั้น ๆ
จนแล้วเสร็จ
2.3 การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทั้งทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
ภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
2.4 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อระบุ
จำนวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯได้กำหนดแผนการศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งสิ้น 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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ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา แบบต่าง ๆ
ระดับปริญญาโท
ปีที่/ภาคการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รวม

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
9
9
4
9
8
9
8
36
20

เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญ ลักษณ์ S ให้เป็นไปตาม
ปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริงของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังนี้
2.4.1 สอบผ่านโครงร่าง
ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด
2.4.2 การทำการทดลองและวิเคราะห์ผล
ถือเป็น 55% ของปริมาณงานทั้งหมด
2.4.3 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด
2.4.4 การเผยแพร่ผลงานนำเสนอผลงานใน
ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด
ที่ประชุมวิชาการ หรือ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็นสัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการประเมิ นผลความก้าวหน้ าของรายวิชาวิทยานิพ นธ์ และได้สั ญ ลั กษณ์ S ครบตามจำนวนหน่ วยกิต ของ
หลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการประเมิน
วิทยานิพนธ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำบัณฑิต วิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. การกำหนดปริมาณงานวิทยานิพนธ์
รายวิชาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรประกอบด้วย
รายวิชา GS217898
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รายวิชา GS217899
วิทยานิพนธ์
20 หน่วยกิต
4. การสอบวิทยานิพนธ์
4.1 การขอสอบวิทยานิพนธ์
4.1.1 นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และต้องสอบภายใน
เวลา 45 วัน หลังจากได้สัญลักษณ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้เสนอวันที่ทำการสอบไป
พร้อมด้วย
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถดำเนิ น การสอบได้ ภ ายใน 45 วัน ให้ ถื อ ว่า การได้ สั ญ ลั ก ษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4.1.2 นักศึกษาต้องเสนอร่างวิทยานิพนธ์ทยี่ ังไม่เข้าปก โดยหลักสูตรกำหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์
เป็ น ภาษาอั งกฤษ สำหรั บ หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต โดยมี บ ทคั ด ย่ อ ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ จำนวนเท่ากับ
กรรมการสอบ พร้อมทั้งยื่ นคำร้องขอสอบพร้อมกับแนบ Turnitin Originality Report (การผ่านตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) เพื่อให้คณะอนุมัติการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันกำหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน
4.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 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 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่องเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
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 ดังต่อไปนี้
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
(ฉบับที่ 28/2560) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ข้อ 5.3
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. การเสนออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
2.1 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน จึงจะดำเนินการเสนออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ได้
2.2 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาเบื้องต้น วิเคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนออนุ มัติ เค้าโครงวิท ยานิพ นธ์เป็ นภาษาอั งกฤษ บว.23 แบบฟอร์ม online ภายใน 2 ปีก ารศึ กษา นั บจากที่
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์
อนึ่ง การเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนักศึกษาต้องระบุชื่อเรือ่ งของผลงาน
ที่คาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุชื่อวารสาร และ impact factor ของวารสารนั้นด้วย
2.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ห ลั ก เป็ น ผู้ เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบเค้ า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ประกอบด้วย
2.3.1 อาจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)
2.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
2.3.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ
1 คน
2.3.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 คน
2.3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับ
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 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสู ตรฯ หรือ
อนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบเค้าโครงหน้าดุษฎีนิพนธ์ 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 ทำเรื่องเสนอเค้าโครงดุษฎีนพิ นธ์ตามแบบฟอร์ม บว.23 แบบฟอร์มonline พร้อมส่ง
เค้าโครงดุษฎีนิพ นธ์ฉบับ ภาษาอังกฤษ ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำภายใน 45 วัน ทั้งนี้จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบตามโปรแกรม Turnitin พร้อมกั บ แนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report (% การผ่ าน
ตามที่อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด)
- นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดำเนินการทำเรื่องขอสอบใหม่ ในภาคการศึกษาเดียวกันกับการสอบ
ครั้งแรก เพื่อพิจารณาหน่วยกิตในเทอมที่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
- นักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลังการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจะได้ ค่า S=0 สำหรับหน่ วยกิต ดุษฎี นิพนธ์ที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา
3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักเป็นผู้เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎี
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 ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการสอบประเมินผลความก้าวหน้า ดุษฎีนิพนธ์ ในเรื่องนั้นๆ
จนแล้วเสร็จ
3.3 การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทั้งทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
ภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
3.4 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อ
ระบุจำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯได้กำหนดแผนการศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎี นิพนธ์ทั้งสิ้น 72, 48, 48 และ 36 หน่วยกิต สำหรับหลักสูต รแบบ 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
จำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์
1.2
2.2
1.1
2.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
9
7
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
9
6
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
9
9
9
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
9
3
2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
6
รวม
72
48
48
36
เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้
ปฏิบัติจริงของนักศึกษาดังนี้
3.5.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและโครงร่าง ถือเป็น 15% ของปริมาณงานทั้งหมด
3.5.2 การทำการทดลองและวิเคราะห์ผล
ถือเป็น 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
3.5.3 การเขียนดุษฎีนิพนธ์
ถือเป็น 20% ของปริมาณงานทั้งหมด
3.5.4 การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ถือเป็น 5% ของปริมาณงานทั้งหมด
3.5.5 การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด
การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุ ษฎีนิพนธ์ การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็ น
สัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนั กศึกษาได้ ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของ
รายวิ ชาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ละได้ สั ญ ลั ก ษณ์ S ครบตามจำนวนหน่ วยกิ ต ของหลั ก สู ต รแต่ ล ะแผนการศึ ก ษา จะต้ อ ง
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 หน่วยกิต
รายวิชา GS217998
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
รายวิชา GS217999
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
ความแตกต่างของปริมาณงานของรายวิชาดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต โดยพิจารณาจาก impact
factor โดยรวมของวารสารที่ รั บ ผลงานตี พิ ม พ์ ทั้ งหมด ทั้ งนี้ ร ายวิ ช าที่ มี จ ำนวนหน่ ว ยกิ ต เท่ า กั บ 72, 48 และ
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36 หน่วยกิต กำหนด impact factor รวมไม่ น้อยกว่า 3, 2 และ 1.5 ตามลำดับ เกณฑ์ การพิจารณาการสำเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
5. การสอบดุษฎีนิพนธ์
5.1 การขอสอบดุษฎีนิพนธ์
5.1.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น คำร้ อ งขอสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ของหลักสูตร และต้องสอบภายใน
เวลา 45 วัน หลังจากได้สัญลักษณ์ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งให้เสนอวันที่ทำการสอบไป
พร้อมด้วย
ในกรณี ที่ไม่สามารถดำเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการได้สัญ ลักษณ์ S ในการประเมินครั้ง
สุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอยกเลิก
ผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5.1.2 นักศึกษาต้องเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ยังไม่เข้าปก โดยหลักสูตรกำหนดให้เขียนดุษฎีนิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบ ทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดในคู่มือการทำดุษ ฎีนิพ นธ์ จำนวนเท่ากับกรรมการสอบ พร้ อมทั้งยื่นคำร้องขอสอบและแนบ Turnitin
Originality Report ทีผ่ ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการสอบโดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรก่อนวันกำหนดสอบอย่าง
น้อย 20 วัน
5.2 คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 185/2561 ข้อ 5.2.6 ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้
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 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
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
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่องการทำดุษฎีนิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดที่ 8 ข้อ 45 และข้อ
46 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่องเกณฑ์การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์
5.4 ให้หลักสูตร ฯ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์
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เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
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คณะเทคนิ ค การแพทย์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. ศักยภาพการทำงานวิจัย
30 %
2. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
70 %
รวม
100 %
ส่วนที่ 1 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบประเมินผลความก้าวหน้า
ลำดับที่
หัวข้อประเมิน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้รับ
1.
ศักยภาพการทำงานวิจัย
30%
1.1 ความตั้งใจในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1.2 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
1.4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ
รวมคะแนน
30%
ส่วนที่ 2 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ลำดับที่
หัวข้อประเมิน
คะแนน คะแนน
เต็ม ทีไ่ ด้รับ
1.
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
40%
1.1 คุณภาพวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
20%
- บทคัดย่อ
- ความสำคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดำเนินการวิจยั
- การวิเคราะห์วิจารณ์
- การสรุปและข้อเสนอแนะ
- การอ้างอิง
- การใช้ภาษาและการจัดโครงสร้างการนำเสนอ
1.2 การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 20%
- ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ
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ลำดับที่

หัวข้อประเมิน

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้รับ

-

2

ความเหมาะสมของสื่อ
ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ
บุคลิกภาพการแสดงออกและความเชื่อมั่น
ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่อ
อธิบายเหตุผล
- ตอบตรงคำถาม
- ตอบคำถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอและ
ความสามารถให้เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
- ความเข้าใจในงานวิจัย และความสัมพันธ์ของ
ผลจากการวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขา
2.1 การเผยแพร่ 30%
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
- การยื่นบทความเพื่อการตีพิมพ์ หรือการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่อยู่ในฐาน SCOPU หรือTCI ที่มี Impact factor 30 %
- การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
30 %
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
10 %
- นำเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร
5%
แผน ก แบบ ก 2
- การยื่นบทความเพื่อการตีพิมพ์ หรือการตีพมิ พ์ในวารสารทาง
วิชาการที่อยู่ในฐาน SCOPU หรือTCI ที่มี Impact factor 30 %
- การจดสิทธิบตั ร หรืออนุสิทธิบัตร
30 %
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
10 %
- การนำเสนอผลงานวิจยั ทางวาจร/ทางลายลักษณ์อักษร
5%
ระดับปริญญาเอก
- การยื่นบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
(Manuscript Submission)
15 %
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มี Impact factor
30 %
- การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
30 %
- การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่

30 %
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ลำดับที่

หัวข้อประเมิน

คะแนน คะแนน
เต็ม ทีไ่ ด้รับ

มี Impact factor หรือระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 10 %
- นำเสนอทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร
5%
รวมคะแนน
หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน

Excellent
Good
Pass
Fail

80-100
70-79
60-69
 60

70%

%
%
%
%

ทั้ งนี้ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เวชศาสตร์ จะได้ ร ะดั บ การประเมิ น เป็ น
excellent ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการภายในวันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ จะได้
ระดับการประเมินเป็น excellent ต้องมีการยื่นผลงานเพื่อการตีพิมพ์ หรือมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการภายในวันสอบป้องกัน กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ส่ง
คะแนนปกปิด มาที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ภายใน 3 วัน หลังจาก
สอบเสร็จ
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การประเมินความความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
แบบรายงานความก้าวหน้ารายวิชาดุษฎีนิพนธ์
( ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
เรื่อง
ภาษาไทย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ครั้งที่……………………...วันที่………………………………………………..
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา………………………………………..….………………………………………..………………………………………
อาจารย์ทปี่ รึกษา……………………………………...…………………………………………………………………………………….………..
โครงร่างผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่………………………………………………..…………………………..………………….…………
วัตถุประสงค์ของการศึกษา…………………………………….…………………………………………………………………….….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
รายงานความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่……………………………………………………………………………………….………….
สรุปผลการศึกษาอย่างย่อๆ จนถึงปัจจุบัน…………………………………………………...………………………….……..……………
………………………………………………..………......…………………………………………………………………………………..……………
สรุปความคืบหน้าของการศึกษาเมื่อเทียบกับครั้งหลังสุด………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
แนวโน้มที่จะนำไปเสนอในการประชุมวิชาการ
- ระดับท้องถิ่น
( ) ได้
( ) ยังไม่แน่ใจ ( ) ไม่ได้
- ระดับชาติ
( ) ได้
( ) ยังไม่แน่ใจ ( ) ไม่ได้
- ระดับนานาชาติ
( ) ได้
( ) ยังไม่แน่ใจ ( ) ไม่ได้
จากผลงานทีผ่ ่านมาทั้งหมด ท่านคิดว่าแนวโน้มทีจ่ ะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้หรือไม่
( ) ได้
( ) ยังไม่แน่ใจ ( ) ไม่ได้
สรุปปัญหา และอุปสรรค (ถ้ามี)…………………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป……………….……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………
ลงชื่อ……………………………………………………………………………….
(นักศึกษาปริญญา)
ลงชื่อ.…………………………………………….……………..………………….
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
แบบฟอร์มประเมินความความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ผลประเมินความความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
(Progress Examination)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ของ .............................................................
รหัสนักศึกษา .....................................
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ
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ใบแจ้งผลการเรียน
( ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
วิชา ................. วิทยานิพนธ์ (Thesis) /ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด ............ หน่วย
กิต
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ….......……
รายละเอียด
ชื่อนักศึกษา
รหัสประจำตัว
จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
(ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา ……) (หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ผ่าน (หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์สะสม (หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านทั้งหมด (หน่วยกิต)
(รวมจำนวนหน่วยกิตสะสมและจำนวนหน่วยกิตที่ผ่านในภาคการศึกษานี้)
จำนวนหน่วยกิจที่ต้องลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ตลอดหลักสูตร
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ลายเซนต์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วัน/เดือน/ปี

โปรดกรอกรายละเอียดในช่องนี้

S =

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ใบแจ้งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
( ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าฯ ได้ประเมินการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ของ ……............................................................................... รหัสประจำตัว .........................................................
นักศึกษาระดับ ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาโทเอก เมื่อวันที่…………......….……............................................
เวลา………………..………..น. ณ …………………………………………………………………………….…..……...……………….…….……
เรื่อง ภาษาไทย……………………………………………………………………………………….........................................………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………
ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งผลการสอบ คือ
( ) ผ่าน S = …………..
( ) ไม่ผ่าน โดยมีเงื่อนไข คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)

…………………………………………………..(ลายเซ็น) ประธานคณะกรรมการ
…………………………………………………..(ลายเซ็น) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
………………………………………………....(ลายเซ็น) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
………………………………………………...(ลายเซ็น) กรรมการ
……………………………………………..(ลายเซ็น) กรรมการ
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ตัวอย่างการจัดทำรูปเล่มรายงานความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

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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แบบรายงานความก้าวหน้ารายวิชาดุษฎีนิพนธ์

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

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

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เวลา / สถานที่)
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
-----------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ การสอบวิ ทยานิ พนธ์ หลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต และหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
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 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) ลำปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552)
--------------หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
1. การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1) การสอบประมวลความรู้
1.1 การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้ อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่ งดำเนิ นการโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
1.3 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3
และ/หรือ 1.3.4
1.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรูส้ ามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะดำเนินการทำการศึกษาอิสระให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2) การสอบวัดคุณสมบัติ
1.5 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึง่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ
1.6 คุณสมบัติของนักศึกษาทีม่ ีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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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หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3
และ/หรือ 1.3.4
1.8 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 35/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งที่ 1) และประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1.9 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ
1.9.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B
1.9.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมทีจ่ ะดำเนินงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การขอสอบและขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
1) นักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้ ต้องมีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์
ที่ปรึกษา
2) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว ต้ องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ และเสนอขออนุมัติเค้าโครง ตามแบบฟอร์ม บว.23 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
และแผน ข ภายใน 1 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่เข้าศึกษา แผน ข. จะเสนอขออนุมัติเค้าโครงได้ หลังจากสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้แล้ว สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องขอเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใน
2 ปีการศึกษา หลังจากสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ก่อนการนำเสนอ 1 สัปดาห์
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นผูเ้ สนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงและ
ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบด้วย
3.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3.1.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
1 คน
3.1.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ
3.1.3 และ/หรื อ 3.1.4 และในกรณี ที่ ก รรมการ ข้ อ 3.1.3 ได้ พ้ น สภาพการเป็ น กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ให้ กรรมการผู้นั้ นปฏิบัติ หน้ าที่ ในการสอบเค้าโครงและประเมินผลความก้ าวหน้ าวิท ยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ
ในเรื่องนัน้ ๆ จนแล้วเสร็จ
4) เค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาอิ ส ระ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบอย่ า งน้ อ ย 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
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เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสอบเค้ าโครงวิท ยานิ พ นธ์/การศึ ก ษาอิ ส ระผ่ า นเรีย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ส่ งเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จำนวนเท่ากับกรรมการสอบเค้าโครง รวม
อีก 1 ชุด เพื่อส่งให้ กับบัณ ฑิตวิทยาลัย ที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณ ฑิต วิทยาลัยอนุมัติ
ภายใน 30 วัน หลังสอบ หากพ้นกำหนดระยะเวลาในการส่งให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็นโมฆะ ให้นักศึกษา
ดำเนินการทำเรื่องขอสอบใหม่
3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
1) นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุกภาคการศึกษา
2) การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษารายงานความก้าวหน้าฯ
ครั้งสุดท้าย ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ อย่างน้อย 1 เดือน
3) เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริมาณงาน
ของนั กศึกษาเพื่ อระบุจำนวนหน่วยกิตวิ ทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระที่ได้สัญลัก ษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
1 หน่วยกิต
2. เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ
2 หน่วยกิต
4. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จสมบูรณ์
1 หน่วยกิต
5. สร้างเครื่องมือวิจัย
2 หน่วยกิต
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
1 หน่วยกิต
7. วิเคราะห์ข้อมูล
2 หน่วยกิต
8. เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ
2 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้ และเรียบเรียงเค้าโครงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
2. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ
1 หน่วยกิต
3. เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3 เสร็จสมบูรณ์
1 หน่วยกิต
4. สร้างเครื่องมือวิจัย และหรือเก็บรวบรวมข้อมูล
2 หน่วยกิต
5. วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ
1 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
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ระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ให้เป็นไปตามปริมาณ
งานทีไ่ ด้ปฏิบัตจิ ริงของนักศึกษา ตัง้ แต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังนี้
1. การนำเสนอโครงร่าง
ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด
2. การทำการทดลองและวิเคราะห์ผล
ถือเป็น 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
3 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด
4 การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ถือเป็น 5% ของปริมาณงานทั้งหมด
5. การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด
การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบัติ จริง
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
การกำหนดค่า S ให้พิจารณาเป็นสัดส่วนกับจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร
แต่ ล ะแผนการศึ ก ษา จะต้ อ งดำเนิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน 45 วั น ซึ่ งเป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
4. การสอบ การประเมินผล การรายงานผล การส่งเล่ม และมาตรฐาน วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
1) การสอบวิทยานิพนธ์
1.1 กำหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
1.2.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
1 คน
1.2.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.2.3 และ1.2.4
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลือ่ นการสอบออกไป ในกรณีที่จำเป็นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการทีแ่ ต่งตั้ง
ซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
2) การสอบการศึกษาอิสระ
1.1 กำหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
1.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มผี ลสมบูรณ์
ประกอบด้วย
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1.2.1 อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อย่างน้อย 1 คน
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
ถ้ า คณะกรรมการสอบไม่ ค รบให้ เลื่ อ นการสอบออกไป ในกรณี ที่ จ ำเป็ น อาจเปลี่ ย นแปลง
กรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่
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
อิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่ว่ากรณีใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้ งแต่
1 สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่
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 ฉบั บที่ 72/2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10
1.2 การศึกษาอิสระ
1.2.1 รูปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
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1.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ต้องเป็นปกแข็งหุ้มผ้าแร็กซีน
1.2.3 ปกใช้สีกรมท่า(สีน้ำเงินเข้ม)
1.2.4 การเข้าเล่มการศึกษาอิ สระ ต้องเป็นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้ วหุ้มสันและติด
ใบรองปกสีขาว
1.2.5 สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละข้ อ ความของปกหน้ า ปกใน และสั น ปกให้ เป็ น ไปตามคู่ มื อ การทำ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ยกเว้ น ปกในใบรั บ รองการศึ ก ษาอิ ส ระ จะมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม

5. เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นดังนี้
เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย)
การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ลำดับที่
1.

2

3

หัวข้อประเมิน
ความสำคัญของปัญหาในการวิจยั
1.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัย
เพือ่ ตอบปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ
1.2 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยั กับสภาพปัจจุบัน
1.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย
2.3 ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนด
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจัยสู่
การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสม

70 คะแนน
30 คะแนน
คะแนนเต็ม
8

6

6

คะแนนที่ได้
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ลำดับที่
4

5

6

7

หัวข้อประเมิน
วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุม
ตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยเทคนิควิจัย การ
เลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั
4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์
4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
ผลงานวิจัย
5.1 การสรุปผลถูกต้องและเชื่อถือได้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยั กับวัตถุประสงค์
5.3 ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจัย
5.4 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรูจ้ ากงานวิจัย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผลการวิจัย
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจำกัดในการวิจยั
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนำผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจัยที่ควรทำต่อไป
คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
การศึกษาอิสระ
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
7.2 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง
7.3 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ทใี่ ช้ในการเขียน
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล
รวมคะแนนทั้งสิน้

2) การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
ลำดับที่
หัวข้อประเมิน
1.
การนำเสนอผลงาน
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ
1.2 ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
1.3 การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม

คะแนนเต็ม
20

คะแนนที่ได้

10

10

10

70
คะแนนเต็ม
20

คะแนนที่ได้
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2

1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ
1.6 ความสอดคล้องของเนือ้ หาที่นำเสนอกับที่เขียนใน
วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
1.7 ความสามารถในการสรุปผล
การตอบคำถาม
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน
2.2 ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่
ปรากฏในงานวิจัย
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของผลจากการวิจยั ต่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชานั้น ๆ
รวมคะแนนทั้งสิน้

10

30

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
Excellent
80-100 %
Good
70-79 %
Pass
60-69 %
Fail
 60 %
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็จ)

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย)
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์
60% (300 คะแนน)
การนำเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
30% (150 คะแนน)
การเผยแพร่ผลงาน
10% ( 50 คะแนน)
รวม
100% (500 คะแนน)
ลำดับที่
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม
1.
คุณภาพของวิทยานิพนธ์ 60%
1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
1.1.1 ภาษาไทย
10
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
10
(ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเนื้อหาสาระทีส่ ำคัญ
ทั้งหมดและสื่อความหมายได้ถูกต้อง
1.2 ความสำคัญของปัญหาในการวิจัย
30
1.2.1 ความชัดเจน
1.2.2 การใช้เหตุผล
1.2.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน
1.2.4 นำมาซึ่งข้อมูลใหม่ หรือตอบคำถามวิจัยได้
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
30
1.3.1 ความชัดเจน
1.3.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย
1.3.3 ประโยชน์ในการนำไปใช้
1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
30
1.4.1 ความครอบคลุม
1.4.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม
1.4.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย
1.5 วิธดี ำเนินการวิจัย
25
1.5.1 ความชัดเจนและความถูกต้อง
1.5.2 ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็น
1.6 ผลการวิจัย
30
1.6.1 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ

คะแนนที่ได้
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ลำดับที่

2.

หัวข้อประเมิน
1.6.2 ความชัดเจน และถูกต้องของผลการวิจัย
1.6.3 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
1.6.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.7 การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลการวิจัย
1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห์
1.7.2 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้
ต่าง ๆ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการวิจัยมาใช้ในการ
ตอบปัญหาทางการวิจัย
1.7.4 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จาก
หลักฐานการวิจัย
1.8 การสรุปและข้อเสนอแนะ
1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์
1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการนำ
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวิจัยที่ควร
ศึกษาต่อไป
1.9 การอ้างอิง
1.9.1 ความถูกต้องของการอ้างอิง
1.9.2 ความถูกต้องของรูปแบบการอ้างอิง
1.10 การใช้ภาษาในการเขียนและจัดโครงสร้างในการนำเสนอ
รวม
การนำเสนอและป้องกันวิทยานิพนธ์ 30%
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ
2.3 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อมั่น
2.5 ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่อ
อธิบายเหตุผล
2.6 ตอบตรงคำถาม
2.7 ตอบคำถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอและสามารถให้
เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน

คะแนนเต็ม

75

20

15

25
300
10
10
10
20
30
15
30

คะแนนที่ได้
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ลำดับที่

3.

หัวข้อประเมิน
2.8 ความเข้าใจในงานวิจัย และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั
ต่อองค์ความรู้ในสาขา
รวม
การเผยแพร่ 10%
3.1 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
- ระดับท้องถิ่น
- ระดับชาติ
- นานาชาติ
3.2 นำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ
3.3 นำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ
- ทางวาจา
- ทางลายลักษณ์อักษร
3.4 นำเสนอผลงานในการประชุมระดับท้องถิ่น
- ทางวาจา
- ทางลายลักษณ์อักษร
หมายเหตุ คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน 50
คะแนน ในกรณีที่มีการเผยแพร่มากกว่า 1 รายการ หรือในแต่ละ
รายการ (เนื้อหาแตกต่างกัน) มากกว่า 1 ครั้ง จะได้คะแนนเต็ม
50 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิน้

คะแนนเต็ม
25

คะแนนที่ได้

150
50
30
40
50
50
40
30
30
25

500

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
Excellent
80-100 %
Good
70-79 %
Pass
60-69 %
Fail
 60 %
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็จ)

คู่มือนักศึกษา 2565

153

คู่มือนักศึกษา 2565

154
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51 /2554)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบั ณ ฑิตวิทยาลัย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ 6.3 แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฉบับที่
809/2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 จึงประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการพั ฒ นาชนบท หลั ก สู ต รนานาชาติ (คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั งคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย) ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51 /2554) เรื่อง การจัดการเรียน
การสอน หลักสูต รการจัดการการพัฒ นาชนบทมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการการพั ฒ นาชนบท หลักสูต ร
นานาชาติ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย)
ข้อ 2 . ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ลำปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51/2554)
-------------------------------------หลักการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ
1. การลงทะเบียนเรียน
1.1 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ให้ เป็ น ไปตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต รการจั ด การการพั ฒ นาชนบท
มหาบัณฑิต ลงทะเบียนเรียน 3 ภาคการศึกษา รวม 36 หน่วยกิต
1.2 หลักสูตรสาขาวิชา เป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยทำ
บันทึกถึงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่ 2 และต้องเสนอแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว. 21
2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
2.1 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
2.2 นักศึกษายื่นแบบ บว. 21 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิ สระ 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
จากอาจารย์ทปี่ รึกษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระ
เป็นจำนวน 2 เล่ม และแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น
3.3 เจ้าหน้าที่หลักสูต รสาขาวิชาร่วมตรวจสอบและเสนอเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระพร้อมแบบฟอร์ม
บว.23 ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. การรายงานความก้าวหน้ารายวิชาการศึกษาอิสระ
4.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าการทำการศึกษาอิสระทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบี ยนรายวิชา
การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป
4.2 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการศึกษาอิสระครั้งสุดท้าย ก่อนสอบการศึกษาอิสระ
4.3 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำการศึกษาอิสระ
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อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าการทำการศึกษาอิสระของนักศึกษา เพื่อระบุ
หน่วยกิตรายวิชาการศึกษาอิสระที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทได้กำหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่
2 จำนวน 2 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 3จำนวน 4 หน่วยกิต
การพิจารณาความก้าวหน้าของการทำการศึกษาอิสระ ให้พิจารณาการนำเสนอเค้าโครงและภาพรวม
ของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
5. การสอบประมวลความรู้
5.1 การสอบประมวลความรู้ เป็ น การสอบข้ อ เขี ย นและการสอบปากเปล่ า ซึ่ ง ดำเนิ น การโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
5.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอชื่อ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำวิชาสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หัวข้อรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการ
การพัฒนาชนบท ระเบียบวิธีวิจัย กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาและหน่วยงานท้องถิ่น และการวิเคราะห์ปัญหา
ด้านกระบวนการจัดการพัฒนาชนบท
5.4 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง
ๆ ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
5.5 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน
5.6 เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู้ ให้ สัดส่วนการประเมินผลการสอบข้อเขียนเป็นร้อยละ
70 และการสอบปากเปล่าเป็นร้อยละ 30 โดยนักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลการสอบทั้ง
ข้อเขียนและปากเปล่า
กรณีนกั ศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป หากสอบครั้งที่สองไม่ผ่านจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 คุ ณ สมบั ตินั กศึกษาที่มีสิ ทธิ์สอบ ให้ เป็น ไปตามประกาศบั ณ ฑิต วิท ยาลัย ฉบั บ ที่ 72/2548 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
6.4 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้ วย การศึก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้ อ 49 และข้ อ 50เรื่ องการทำวิท ยานิ พ นธ์แ ละ
การศึกษาอิสระ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้าย เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ
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เกณฑ์การประเมินผลการสอบการศึกษาอิสระ
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ
2. การนำเสนอผลงาน
3. การสอบปากเปล่า
รวม

50 %
20 %
30 %
100 %

ส่วนที่ 1 เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ
รายการประเมิน
1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- สรุปสาระสำคัญของงานวิจัย/องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ระบุประเด็นปัญหาชัดเจน
1.2 วัตถุประสงค์
- ครอบคลุมปัญหาการวิจัย
- ชี้ชัดถึงเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่จะได้จากการวิจัย
1.3 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
- ครอบคลุมแนวคิด/ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัย
- แสดงสภาพงานวิจัยทีผ่ ่านมาในเรื่องเดียวกันนั้นอย่างครอบคลุม
- การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ที่เหมาะสม
1.4 ระเบียบวิธกี ารวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสมกับปัญหา / วัตถุประสงค์การวิจยั
- การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างเหมาะสม
- เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
1.5 ผลที่ได้จากการวิจยั
- เชื่อถือได้
- ให้ความรู้ใหม่
- ประโยชน์ในทางวิชาการ / การนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน / สังคมที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลงาน
รายการประเมิน
2. การนำเสนอผลงาน
2.1 ภาษาที่ใช้ในการเขียน

คะแนนเต็ม
50
10

10

10

10

10

คะแนนเต็ม
20
5
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2.2 ความถูกต้องของข้อมูล / รายงาน

5

2.3 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอข้อมูล

5

2.4 รูปแบบของการจัดพิมพ์

5

ส่วนที่ 3 การสอบปากเปล่า
รายการประเมิน
3. การสอบปากเปล่า

คะแนนเต็ม
30

3.1 การนำเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการ

5

3.2 ความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยของตน

10

3.3 การแสดงออก ความเชื่อมั่นในการนำเสนอ / สอบ

5

3.4 การตอบคำถาม

10

เกณฑ์การประเมิน Excellent
Good
Pass
Fail

90-100 %
75-89%
60-74%
< 60%

*กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องส่งคะแนนปกปิดมาที่งานสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันหลังจาก
วันสอบ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีตอ่ หน่วยกิต
ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติตอ่ หน่วยกิต
คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระต่อเรื่อง
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต่อครั้ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง

ลักษณะการจัดหลักสูตร
ระบบปกติ (นานาชาติ)
12,000
12,000
10,000
5,000
6,000

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย
1. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายที่รวมถึงการสอนของอาจารย์พิเศษ และ
หรือวิทยากร การคุมสอบ การออก การตรวจข้อสอบ และประเมินผลรายวิชา
2. การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในกรณีมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 3 คน ให้จ่ายดังนี้
2.1 นักศึกษา 2 คน จ่ายหนึ่งในสอง ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น
2.2 นักศึกษา 1 คน จ่ายหนึ่งในสี่ ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น
3. การจ่ายค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามอัตราข้างต้นโดยจ่ายอัตราส่วน 2 : 1 กรณีมีที่
ปรึกษาร่วม
4. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้จ่ายดังนี้
4.1 ถ้ามีกรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ในอัตรา 6 : 4
4.2 ถ้ากรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายในอัตรา 4 : 3 : 3
5. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามอัตราข้างต้นโดยโดยจ่ายประธานกรรมการ
1,800 บาท และกรรมการคนละ 1,400 บาทเท่ากัน

คู่มือนักศึกษา 2565

159

คู่มือนักศึกษา 2565

160
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 114 /2564)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
-----------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการ
สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญ ญาและนวัตกรรม
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลั ยบัณ ฑิ ตศึกษาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาและนวัตกรรม ในคราวประชุมครั้ง ที่ 2/2564 เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2564 และผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการเวียนครบรอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงประกาศแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 114 /2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(ศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ )
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 114 /2564)
-----------------------------------------------หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
2 การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษา แผน ข
1.1 การสอบประมวลความรู้ เป็ น การสอบข้ อ เขี ย นและหรื อ การสอบปากเปล่ า ซึ่ งดำเนิ น การโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
1.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้ อยกว่า 4 คน ที่ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอชื่อ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.6 หัวข้อรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ระเบียบวิธีวิจัย กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาและหน่วยงาน และการวิเคราะห์
ปัญหาด้านกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
1.7 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ได้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
1.8 การป ระ เมิ น ผ ล ก ารส อ บ ป ระ ม วล ค วาม รู้ ใ ห้ เป็ น ไป ต าม ป ระ ก าศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 28/2560) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5 เกณฑ์การสอบผ่านการประเมินการสอบประมวลความรู้
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สามารถประเมินได้ว่านักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมที่จะดำเนินการทำการศึกษาอิสระให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก
1 และ แผน ก แบบ ก 2
2.1 การลงทะเบี ยนรายวิชาวิทยานิ พ นธ์ของนั กศึก ษา แผน ก แบบ ก 1 นั กศึกษาต้องลงทะเบี ยนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1
2.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิท ยานิ พนธ์ของนั กศึกษา แผน ก แบบ ก 2 นักศึ กษาต้องลงทะเบียนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรก ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2
2.3 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นครั้งแรกจะต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว.21 แบบฟอร์ม online
2.4 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น วิ เคราะห์ และวางแผนการศึ ก ษาพร้ อ มทั้ งเสนออนุ มั ติ เค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม online ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีการศึกษา นับจากที่นักศึกษาลงทะเบียน
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รายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนสอบ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
อนึ่ง การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาต้องระบุชื่อเรื่องและ
ผลงานที่คาดว่าจะตีพิมพ์ พร้อมทั้งระบุชื่อวารสาร และ impact factor (ถ้ามี) ของวารสารนั้นด้วย
2.5 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก เป็ น ผู้ เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์
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
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
2.6 เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน
3 ของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2.6.1 นักศึกษาสอบผ่าน ทำเรื่องเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบ บว.23 แบบฟอร์ม
online พร้อ มส่งเค้ าโครงวิท ยานิพ นธ์ที่ แก้ไขตามที่ค ณะกรรมการแนะนำภายใน 45 วัน ทั้งนี้จะต้ องผ่ านการ
ตรวจสอบโปรแกรม Turnitin พร้อมกับแนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report (% การผ่านเป็นไป
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด)
2.6.2 นักศึกษาสอบไม่ผ่าน หลังจากสอบครั้ งที่ 2 นักศึกษาจะได้ค่า S = 0 สำหรับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
2.7 การเสนออนุมัตเิ ค้าโครงการศึกษาอิสระ
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 เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาร่วมตรวจสอบและเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระต่อ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
3.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก ทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป
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3.2 การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมี การเสนอทางวาจา และหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกำหนด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ
3.3 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อระบุ
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระทีไ่ ด้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินเมื่อ
ผ่านหัวข้อต่างๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้
ปีที่/ภาคการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
9
ภาคการศึกษาที่ 2
9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
9
9
3
ภาคการศึกษาที่ 2
9
3
3
รวม
36
12
6
เกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิต
วิท ยานิพนธ์ ที่ ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็ นไปตามปริมาณงานที่ได้ป ฏิบัติจริงของ
นักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
2 หน่วยกิต
2. เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
2 หน่วยกิต
3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ
5 หน่วยกิต
4. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จ
9 หน่วยกิต
5. สร้างเครื่องมือวิจัย
3 หน่วยกิต
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
3 หน่วยกิต
7. วิเคราะห์ข้อมูล
3 หน่วยกิต
8. เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ
9 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
1 หน่วยกิต
2. เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ
1 หน่วยกิต
4. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็จ
2 หน่วยกิต
5. สร้างเครื่องมือวิจัย
1 หน่วยกิต
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
1 หน่วยกิต
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7. วิเคราะห์ข้อมูล
8. เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบับ
รวม

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริงของ
นักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไป ดังนี้
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้และเรียบเรียงเค้าโครงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
2. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ
1 หน่วยกิต
3. เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3 เสร็จ
1 หน่วยกิต
4. สร้างเครื่องมือวิจัย และหรือเก็บรวบรวมข้อมูล
1 หน่วยกิต
5. วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ
2 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
การพิจารณาปริมาณงานไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของานที่ได้
ปฎิบัติจริง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
การกำหนดค่ า S ให้ พิ จ ารณาเป็ น สั ด ส่ วนกั บ จำนวนหน่ ว ยกิ ต รวมของแต่ ล ะแผนการศึ ก ษา เมื่ อ
นักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ และได้สัญลักษณ์ S ครบ
ตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ S หน่วยกิตสุดท้าย ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจำบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ซึ่ งเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. การสอบวิทยานิพนธ์
4.1 การขอสอบวิทยานิพนธ์
4.1.1 นั กศึ ก ษาต้ องยื่ น คำร้ อ งขอสอบวิท ยานิ พ นธ์ หลั งจากที่ นั กศึ ก ษาผ่ านการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรและต้องสอบภายใน
เวลา 45 วัน หลั งจากที่ ได้ สั ญ ลั ก ษณ์ S หน่ วยกิ ตสุ ด ท้ าย ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจำบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้เสนอวันที่ทำการ
สอบไปพร้อมด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสอบภายได้ใน 45 วัน ให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมิน ครั้งสุด ท้ายเป็ นโมฆะ ให้อ าจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรเสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4.1.2 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ยั งไม่ เข้ า ปก กำหนดให้ เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น
ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาอั งกฤษ ภาษาเดี ย วทั้ งเล่ ม โดยมี บ ทคั ด ย่ อ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ซึ่ งมี
ส่ ว นประกอบตามรู ป แบบที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กำหนดในแนวทางการจั ด ทำรู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ์ และส่ ง ให้
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอสอบพร้อมกับแนบ Turnitin Originality Report
(% การผ่านเป็นไปตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด) เพื่อให้คณะอนุมัติการสอบโดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวันกำหนดสอบอย่างน้อย 20 วัน
4.2 คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร เป็ น ผู้ พิ จารณาเสนอให้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 185/2561 ข้อ 5.1.6 ประกอบด้วย
4.2.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
4.2.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1 คน
4.2.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
1 คน
4.2.1.3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
1 คน
4.2.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย
1 คน
4.2.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 4.2.1.1 และ 4.2.1.2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 4.2.1.3 และ
4.2.1.4 การสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 4 คน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นประธานกรรมการสอบ
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จำเป็น อาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวัน สอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ จะสามารถตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ทัน
4.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่องการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิ สระ หมวดที่ 8 ข้อ 45 และ
ข้อ 46 โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้ายเรื่องเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
4.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
4.4.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งรายงานผลการสอบผ่านเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดี
และผู้เข้าสอบภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการแจ้งผลได้ภายในกำหนดถือว่าการสอบ
ครั้งนั้นเป็นโมฆะ
4.4.1.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตอ้ งแก้ไข
พร้อมทั้งมีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ 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 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
4.6 ในกรณี ที่ ไม่ ผ่ า นการสอบตามนั ย แห่ งข้ อ 4.4.1.1 ให้ ยื่ น ขอสอบครั้ งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลั งครบ
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
การให้ โ อกาสสอบครั้ งที่ 2 นี้ ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ได้ รั บ การยกเว้ น หรื อ มิ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
4.7 รูปแบบการพิมพ์ การส่งวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์
4.7.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
4.7.2 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 145/2563) เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเลมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
แบบไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสําเร็จการศึกษา”
4.7.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็ นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและหรือ
อาจารย์ ที่ ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์เรื่องนั้ น ๆ สามารถนำไปเผยแพร่ ในเชิงวิชาการได้ แต่ การนำเนื้อ หาหรือผลจาก
การศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กรณีที่การทำวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจัยที่ มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
5. การสอบการศึกษาอิสระ
5.1 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ
44.3ดังนี้
5.1.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
5.1.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ ฟัง การนำเสนอ
และตอบคำถามของผู้เข้าสอบได้และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ ำนาจ 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 อาจารย์ ป ระจำหรือผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในมหาวิท ยาลัย ซึ่ งไม่ ได้ เป็ น อาจารย์ที่ ป รึกษาหรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อย่างน้อย 1 คน
5.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
5.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึ กษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมี
ผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้ เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่ จำเป็นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควร
แก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ จะสามารถตรวจอ่านการศึกษาอิสระ ได้ทัน
5.3 กำหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมีบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
5.4 การรายงานผลการสอบการศึกษาอิสระ
5.4.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 วัน นับจากวันสอบ
5.4.2 แจ้งผลการประเมินให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป
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 สำเนาเอกสารรับรองการแก้ไ ข และหลักฐานการตีพิมพ์ หรือ
การนำเสนอผลงานการวิจัยที่ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิ ตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
ได้รับเอกสารรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก
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เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
(คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
70 คะแนน
2. การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
30 คะแนน
ลำดับที่
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.
ความสำคัญของปัญหาในการวิจยั
8
1.4 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัยเพื่อตอบ
ปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ
1.5 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยั กับสภาพปัจจุบัน
1.6 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา
2.
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย
2.4 ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3.

4.

5.

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจัยสู่การกำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่เหมาะสม
วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปรและการ
วางแผนการทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยเทคนิควิจัย การเลือกประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง
4.7 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย
4.8 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์
4.9 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งทีม่ าของข้อมูล
ผลงานวิจัย

6

20

10
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ลำดับที่

6.

7.

หัวข้อประเมิน
5.1 การสรุปผลถูกต้องและเชื่อถือได้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยั กับวัตถุประสงค์
5.3 ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั
5.4 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรูจ้ ากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการวิจัย
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและข้อจำกัดในการวิจัย
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนำผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจัยที่ควรทำต่อไป
คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ
7.5 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
7.6 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง
7.7 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน
7.8 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล
รวมคะแนนทั้งสิน้

2) การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
ลำดับที่
หัวข้อประเมิน
1.
การนำเสนอผลงาน
1.8 ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอ
1.9 ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
1.10 การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม
1.11 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
1.12 บุคลิกภาพการแสดงออกความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ
1.13 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำเสนอกับที่เขียนในวิทยานิพนธ์
หรือรายงานการศึกษาอิสระ
1.14 ความสามารถในการสรุปผล
2.

การตอบคำถาม
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน
2.2 ความสามารถในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏใน
งานวิจัย

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

10

10

70

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20

10
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ลำดับที่

หัวข้อประเมิน
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผล
จากการวิจัยต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ
รวมคะแนนทั้งสิน้

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

30

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
Excellent
80-100 %
Good
70-79 %
Pass
60-69 %
Fail
 60 %
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาที่สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3
วัน หลังจากสอบเสร็จ)

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2554)
เรื่อง “การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใช้กับนั กศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มีแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการระบบการบริหารงานบัณฑิต วิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 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 วิจัยทีไ่ ด้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ต้องเป็นบทความเต็มรูปแบบ
ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในแผนการศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 4. แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
4.1 ให้ เป็ นไปตามประกาศบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 66/2550 เรื่อ ง
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษา
4.2 บทความที่ ใ ช้ เพื่ อ ประกอบการสำเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น บทความที่ มี ชื่ อ นั ก ศึ ก ษา
ผู้ทำวิทยานิพนธ์เป็นชื่อแรก
4.3 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีบทความ
ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์(Proceeding Full Paper) เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรื อผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(Review Article)
4.4 รู ป แบบบทความที่ ตี พิ ม พ์ ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย บทนำ (ที่ ม า ความสำคั ญ ของปั ญ หา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรือเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของวารสารทีต่ ีพิมพ์
4.5 บทความที่ตีพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดย
4.5.1 ระดั บ ปริ ญ ญาโท วารสารวิ ช าการนั้ น จะต้ อ งอยู่ ในฐาน TCI หรื อ วารสาร
นานาชาติทมี่ ี Peer Review หรือ SCOPUS หรือ ISI
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4.5.2 ระดับปริญญาเอก วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยู่ในฐาน SCOPUS หรือ ISI
ข้อ 5. แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
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 มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (ถ้ามี) และส่งให้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
ข้อ 6. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาต้องตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดี เป็นผู้วินิจฉัย และการวินิจฉัยของคณบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทกั ษานุรัตน์)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 10 /2555)
เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
-----------------------------------------------เพื่อยกระดับคุณ ภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้ ได้มาตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณ ภาพงานวิจัยระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษาให้ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ คุณ ภาพทั้งระดั บประเทศและระดับสากล และรวมทั้ งเป็น การผลักดั น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในระดับโลก จึงออกประกาศ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 10/2555) เรื่อง เงื่อนไขการ
สำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตรที่มีรหัสประจาตัว
นักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 53 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บทความ” หมายถึง บทความวิจัยทีไ่ ด้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และ
ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว
“การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ
(Journal) ในระดั บชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบั บเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่ อง
(Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กำหนดของหลักสูตรหรือของทุน
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง
วิชาการที่มีกำหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรั บในสาขาวิชา และบทความที่
จะได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารต้ อ งผ่ า นการกลั่ น กรองคุ ณ ภาพจากผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระ (Peer Review) โดยที่
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานของ SCOPUS หรือ ISI วารสารวิชาการในระดับชาติ
อย่างน้อยต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้ตรวจสอบอ่าน
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น ๆ
ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษา มีดังนี้
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการที่
บทความวิจั ยฉบั บ เต็ ม (Full Paper) ได้ รั บ การตีพิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่อ ง (Proceeding) ที่ มี การประเมิ นจากผู้
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
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้
5.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพมิ พ์ พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่ อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
5.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับการ
ตีพิมพ์ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและปกใน
วารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลา
ที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เ กิน 1 ปี และวารสารในระดับ นานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาใช้
หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา
ข้อ 6 การดำเนิ น การส่ งเอกสารตีพิ ม พ์ เพื่ อ สำเร็จ การศึ ก ษาสาหรับ นั ก ศึ ก ษาที่ ท าการศึ กษาอิ สระให้
ดำเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
6.1 กรณีบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม
สำเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการศึกษาอิสระ
6.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารทีต่ อบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสำเนาหน้าปกและ
ปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้
ระยะเวลาที่รอตีพิ มพ์วารสารในระดับชาติไม่ เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับ จากวันที่
นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสำเร็จการศึกษา
ข้อ 7 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระที่เผยแพร่
7.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มชี ื่อนักศึกษา ผู้ทำ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นชื่อแรก
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จ
การศึกษาต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด
7.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารทีต่ ีพิมพ์
7.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 4 ของประกาศนี้
ข้อ 8 ให้คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการ
หรือแนวปฏิบัติ ไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่ มีปัญ หาเกี่ย วกับการปฏิ บั ติตามประกาศนี้ให้คณบดีวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่นมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์)
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
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ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 010/2556)
เรื่อง การกำหนดรายวิชาสำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
............................................................
ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ในคราวประชุม ครั้ งที่ 7/2555 เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2555 แล้ วนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การหลั ก สู ต ร
ดังกล่าว ลำหรับนักศึ กษา แผน ก แบบ ก1 เป็นไปด้ วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ประกอบกับมติค ณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 จึงเห็นควรให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
ดังนี้
รหัส
007 701
002 711
007 891

ชื่อวิชา
การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Reading in English for Graduate Student
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ในหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ที่มีรหัสประจำตัว
นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 ขึ้นไป และนักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรเพิ่มเติมอีกได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
(ลงชือ่ ) ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ)
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
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