ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548
-------------------------เพื่อให้การจัดระบบการบริ หารงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
มติ สภามหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ในคราวประชุ มครั้ งที่ 3/2548 เมื่ อวันที่ 20 เมษายน 2548 จึ งตราข้อบัง คับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2548”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
และการจัดระบบการบริ หารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2541
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อมติอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรื อขัดแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5. การบริ หารงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้ดาเนิ นการโดยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ 6. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
6.1 อธิการบดี
เป็ นประธานกรรมการ
6.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน 1 คน เป็ นกรรมการ
6.3 ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 6 คน
เป็ นกรรมการ
6.4 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม ข้อ 6.3 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
ในกรณี ที่เห็นสมควร กรรมการและเลขานุการอาจเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้
ข้อ 7. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
7.1 วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
7.2 วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา
7.3พิจารณาการออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
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7.4 พิจารณาการขอจัดตั้ง จัดสรร บริ หาร และติดตามงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย
7.5 วางนโยบายและแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7.6 ส่งเสริ มและพัฒนาการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเสาะแสวงหาแหล่ง
ทุนเพื่อสนับสนุนการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
7.7 แต่งตั้งบุคคลหรื อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่ องหนึ่ง
เรื่ องใดหรื อเพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยูใ่ นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
7.8 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย ให้นาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 9. ให้มีคณะกรรมการเพื่อประสานงานการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายด้านบัณฑิ ตศึ กษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
องค์ประกอบ อานาจ หน้าที่ของคณะกรรการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยมีอานาจ
ออกประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติม ซึ่งไม่ขดั แย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ 11. โครงสร้างและการบริ หารงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ข้อ 12. ในระหว่างที่ ยงั มิได้ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามข้อบังคับนี้ ให้นาระเบียบและ
ประกาศที่ใช้อยูเ่ ดิมมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 13. ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ 14. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ หรื อการดาเนิ นการอื่นใด ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2548

(ลงชื่อ) พลตารวจเอก เภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
-------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุ ง การบริ หารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การกาหนดนโยบายและ
แผนงานบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและความต้องการของชุมชน
และเชื่ อ มโยงงานวิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากั บ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ได้
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 จึ งตรา
ข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ความในข้อ 6.2 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการบริ หาร
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ 6.2 รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิการบดีมอบหมายจานวน 2 คน เป็ นกรรมการ”
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2551

(ลงชื่อ) พลตารวจเอก เภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
-------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ ใช้ ในปั จจุบนั ให้มีความ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ
เพื่อให้การบริ หารงานด้านวิชาการดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ จึง
ให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรี ยกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริ ญญาตรี )
ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (การศึกษาหลังปริ ญญาโท) ระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอกทุก
สาขาวิชา สาหรับหลักสู ตรที่จะเปิ ดใหม่และหลักสู ตรเก่าที่ จะปรับปรุ งใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
3. ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
พ.ศ. 2533” ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2542” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู งมุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ชญาของการอุ ด มศึ กษา ปรั ชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น และควรเป็ นหลักสูตรการศึกษาที่
มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
อนึ่ ง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต หากเข้าศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสู ตรที่จะเข้า
ศึกษา
4.2 หลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึ กษาระดับอุดมศึ กษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่ เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชี พที่มีความรู ้ความสามารถระดับสู งใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบุ กเบิ กแสวงหาความรู ้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญ
กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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5. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรื อระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปี การศึ กษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์
สถาบันอุดมศึ กษาที่ จดั การศึ กษาระบบอื่ น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับระบบการศึ กษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชดั เจนด้วย
6. การคิดหน่วยกิต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.5 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิทยานิ พนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
7.2 ปริ ญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นบั หน่วย
กิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
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แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิ พนธ์
แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
7.3 ปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่
สถาบันอุดมศึ กษาอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมี มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้นการวิจัยโดยมี การท าวิทยานิ พนธ์ที่มีคุณภาพสู งและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาชีพอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมี มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
8. การรับและเทียบโอนหน่ วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา หรื อ
วิทยานิ พนธ์จากหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาให้กบั นักศึ กษาที่ มี
ความรู ้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็ นไปตามหลักเณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาใน
ระบบ และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
หนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
9.1 ปริ ญญาโท
9.1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลัก สู ต รมีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
9.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจามี คุ ณ วุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง ทางวิช าการไม่ต่า กว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.1.3 อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ น
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.1.4 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.2 ปริ ญญาเอก
9.2.1 อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรมี คุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
9.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจามี คุ ณ วุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ ง ทางวิช าการไม่ต่า กว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.2.3 อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ น
ผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
9.2.4 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา
9.3 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน ให้เป็ นไปตาม ข้อ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม
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10. ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
10.1 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
10.2 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริ ญญาโท
ได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่ วนจานวนนักศึกษา
ที่ทาวิทยานิ พนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นบั รวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ต รต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์และ/หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสูตรนั้นด้วย
11. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
11.3 ปริ ญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
11.4 ปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยน
ดีมาก หรื อปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
12. การลงทะเบียนเรี ยนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
12.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา
12.2 ปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
12.3 ปริ ญญาเอก ผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา
การลงทะเบียนเรี ยนสาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดจานวน
หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิตที่กาหนดข้างต้น
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึ กษาใดมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบี ยนเรี ยนที่ มีจานวน
หน่ วยกิ ตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่กระทบกระเทื อนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
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13. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
13.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ต้องเรี ยนครบตามจานวน
หน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อ
เทียบเท่า
13.2 ปริ ญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิ พนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเที ยบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
13.3 ปริ ญญาเอก
13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ
ขอทาวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ
ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
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14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริ ญญา
14.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
14.2 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
14.3 ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก สถาบันอุดมศึ กษาที่ มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามที่ กาหนดใน พระราชกฤษฎี กา
นั้น ในกรณี ที่ปริ ญญาใดยังมิได้กาหนดชื่ อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรื อกรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อปริ ญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้
ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
15.1 การบริ หารหลักสูตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
15.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
15.4 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
16. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนีดา้ น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี
17. ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวได้ หรื อมีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ินอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) อดิศยั โพธารามิก
(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
-------------------------เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานมีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เพื่ อ เป็ นการให้ โ อกาสในการศึ กษาแก่ นั ก ศึ กษาจึ งเห็ นสมควรปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ.
2541 และโดยมติ ส ภามหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550
สภามหาวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ นว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ระเบี ยบนี้ ให้ใช้สาหรั บหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหลักสู ตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ ย กเลิ ก ความในข้อ 16.2 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“16.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ประจา ที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสู ตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผสู ้ อน และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น อาจารย์ประจาแต่ละคนจะเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตร ได้ 1 หลักสู ตร ทั้งนี้อาจเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็ นหลักสูตรพหุ วิทยาการ ได้อีก 1 หลักสู ตร โดย
ต้องเป็ นหลักสู ตรที่ ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว และสามารถเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรใน
ระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันหรื อสัมพันธ์กนั ได้อีก 1 หลักสูตร
ในกรณี ที่เ ป็ นอาจารย์ป ระจ าหลักสู ต รในระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิช าเดี ย วกัน ให้นับ รวมเป็ น 1
หลักสูตรตามระเบียบนี้ดว้ ย”
ข้อ 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 22 และข้อ 23 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก เป็ นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 23. อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการรวมทั้ง
ประสบการณ์การทาวิจยั เช่นเดี ยวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเหมาะสมอาจแต่งตั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมก็ได้”
ข้อ 5. ให้ ย กเลิ ก ความในข้อ 31.4 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“31.4 การลงทะเบียนวิชาเรี ยนน้อยกว่าหรื อมากกว่าที่กาหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 ให้
ออกเป็ นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย”
ข้อ 6. ให้ยกเลิกความในข้อ 52 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 52. ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 50.2 มีสิทธิ ยื่นขอ
สอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณี ที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่ งข้อ 50.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน
หลังวันครบกาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าลงทะเบี ยนสอบตามที่ คณะ
กาหนดหากไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้นหรื อมิตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหรื อ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
การอุ ท ธรณ์ ผ ลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อการศึ ก ษาอิ ส ระให้ เ ป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด”
ข้อ 7. ให้ยกเลิกความในข้อ 63. แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 63. ให้ยกเว้นการบังคับใช้ขอ้ 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2548
โดยให้ใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2544 แทน”
ทั้งนี้ นักศึกษาหัส 44 และ 45 ที่ลาออกไปด้วยเหตุผลเพราะไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ ภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ถ้าต้องการขอกลับมามีสถานภาพตามนัยแห่งระเบียบนี้ ให้ดาเนินการภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) พลตารวจเอก เภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
-------------------------เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสู ง มี
ประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัย
จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ หรื อประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรื อคณะที่ขดั หรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 . ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร”
หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
“สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ”
หมายถึง สานักทะเบียนและประมวลผล (สานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 3/2548)
ข้ อ 1.
ข้ อ 2.
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“บัณฑิตวิทยาลัย”
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย”

ข้ อ 5.

หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสัง่ หรื อระเบียบ
ปฏิบตั ิซ่ ึงไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการและการปฏิบตั ิไว้ในระเบียบนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบนี้ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็ นต่อ
อธิการบดี และให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ การวินิจฉัยหรื อตี ความให้ยึดประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา

ข้ อ 6.

ข้ อ 7.

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่ วนคณะและ
ภาควิชามีหน้าที่จดั การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม เพื่อบริ หารและจัดการศึกษา
ในหลักสู ตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ระบบการศึ กษาเป็ นแบบสะสมหน่วยกิ ตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึ กษาแบ่งออกเป็ นสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่ งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ส่ วนภาคฤดูร้อน
อาจจัดได้ตามความจาเป็ นของแต่ละหลักสู ตร โดยให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตมีสัดส่ วน
เทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ หลักสู ตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบ
จตุรภาค หรื ออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่ งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่ งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์
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การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรื อ 4
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรื อ 2
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ข้ อ 9. การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึ กษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึ กษาในหลักสู ตรโดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
ระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสู ตรโดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบ
ทวิภาค
ข้ อ 10. หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรื อจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรื อหลายแบบได้
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรี ยนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 8.

หมวดที่ 3
หลักสู ตร
ข้ อ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
11.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต เป็ นหลักสู ตรการศึ กษาที่ สร้ างเสริ มความเชี่ ยวชาญหรื อ
ประสิ ทธิ ภาพในทางวิชาชีพ เป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะสิ้ นสุ ดในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่ามาแล้ว
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11.2 หลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการและ
หรื อการวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริ ญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สร้างเสริ มความเชี่ยวชาญ
หรื อ ประสิ ทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะสิ้ นสุ ดในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
วิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริ ญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข้ อ 12. โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผนคือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสู ตรอาจกาหนดให้
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นบั หน่วย
กิตแต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์
แต่ตอ้ งมีการศึกษาอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิ ดสอนหลักสูตรแผน ก ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดสอนหลักสูตรแผน ข
ด้วย แต่ถา้ เปิ ดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นกั ศึกษาเลือก
ศึกษาไว้ดว้ ย
12.3 หลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผูเ้ ข้า ศึ กษาที่ สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิ ตหรื อประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู งให้มี จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
หลักสู ตรอาจกาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
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ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตร
บัณฑิตจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้
วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตร
บัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้
วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกัน
ข้ อ 13. ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
13.1 หลักสู ตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็ นสื่ อหลัก
ในการเรี ยนการสอน และ/หรื ออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน
ด้วยก็ได้
13.2 หลักสู ตรที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสู ตรในสาขาวิชาหนึ่ งที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
13.3 หลักสู ตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู ้ และเนื้อหาสาระที่
มีความเป็ นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มความเป็ นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน
ข้ อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็ นดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
14.2 ปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
14.3 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ส่วนผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญา
มหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาสาหรับหลักสู ตรแบบไม่เต็มเวลาหรื อที่จดั การศึกษาแบบอื่น ให้เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 15. การประกันคุณภาพ
ให้กาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตรไว้ในทุกหลักสู ตรให้ชดั เจน และมีการ
ดาเนิ นการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อย่างน้อยแต่ละหลักสู ตรต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองปี ละหนึ่ ง
ครั้ง เสนอต่อคณบดีตน้ สังกัดพร้อมส่งสาเนาให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แบบ 1.2
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หมวดที่ 4
อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 16. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรื อผูท้ ี่ มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิ บตั ิงานใน
หลักสู ตร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าที่ หลักด้านการสอนและวิจยั และมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด ของภาระงานด้านการเรี ยนการสอน
16.2 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผสู ้ อน และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึ กษาอิสระ ตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น อาจารย์แต่ละคนจะเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น
16.3 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร หมายถึ ง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการ เกี่ยวกับหลักสู ตร การเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
16.4 อาจารย์ ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจาหรื ออาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษที่ได้รับมอบหมายหรื อแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่สอนในรายวิชาหรื อบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5 อาจารย์ ทปี่ รึกษาทัว่ ไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่คณะแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรี ยนของนักศึกษา
16.6 อาจารย์ ที่ปรึ กษาหลัก (Major advisor) หมายถึ ง อาจารย์ประจาที่ ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณา
เค้าโครง การให้ คาแนะนาและควบคุ มดู แล รวมทั้งการประเมิ นความก้าวหน้าและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.7 อาจารย์ ที่ปรึกษาร่ วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรื อ อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษที่คณะ
แต่งตั้ง เพื่อให้ทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือ
ให้ คาแนะนาและควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.8 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการเรี ยนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่กาหนดในหน้าที่น้ นั ๆ
16.9 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่บางส่ วนใน
การเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรื อ
ตาแหน่งทางวิชาการตามที่กาหนดในหน้าที่น้ นั ๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรื อความชานาญเฉพาะที่
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ โดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้ หากจะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ
เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่า
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ระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้อง
เป็ นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านั้น
16.10 อาจารย์ บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 17. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องเป็ นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณสมบัติของการเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนตามระดับ
ของหลักสูตรนั้นๆ
ข้ อ 18. คุณสมบัติอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรื อสาขาวิชา
ที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2 หลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
ข้ อ 19. การบริ หารจัดการศึกษาหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
19.1 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งคณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรดังกล่าว อาจกากับดู แลหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ ง หรื อหลาย
หลัก สู ต รก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ค ณะก าหนดองค์ป ระกอบและอ านาจหน้า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่คณะกาหนด
ข้ อ 20. ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลคุณภาพและการบริ หารจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่คณะกาหนด
ข้ อ 21. อาจารย์ผสู ้ อน ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
21.1 หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็ นอาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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ข้ อ 22.

ข้ อ 23.

ข้ อ 24.

ข้ อ 25.

21.2 หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องเป็ นอาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน
และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
เป็ นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่
ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
เป็ นอาจารย์ประจา หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึ กษา และตาแหน่ งทางวิชาการ รวมทั้ง
ประสบการณ์การทาวิจยั เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อาจแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็ นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ อง
นั้น ๆ ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษาระดับปริ ญญา
มหาบัณฑิตและหรื อปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หรื อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระของ
นักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิ พนธ์และการศึกษา
อิสระ ให้คิดสัดส่ วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิ พนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่ทาการศึกษา
อิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นบั รวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสู ต รใดมี อ าจารย์ป ระจ าที่ มี ศักยภาพพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลนักศึ กษาที่ ท าวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้
มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 5
การรับเข้ าศึกษา

ข้ อ 26. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.2 หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต
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ผูเ้ ข้าศึ กษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาบัณฑิ ตหรื อเที ยบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ตามที่ หลักสู ตรกาหนด และมีคุณ สมบัติอื่น เพิ่มเติม ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลักสู ต ร
และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า ตามที่หลักสู ตรกาหนด
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
26.4 หลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
26.4.1 ผูเ้ ข้าศึ กษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเที ยบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตร
บัณ ฑิ ต ชั้น สู ง ตามที่ ห ลัก สู ต รก าหนดและมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด หรื อ
26.4.2 ผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นผูส้ าเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั กับหลักสู ตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรี ยน
ดีมาก และมีพ้นื ความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิ พนธ์ได้ หรื อ
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด
ข้ อ 27. การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 28. การรับเข้าศึกษา
28.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูก้ าหนด
เงื่อนไข วิธีการและจานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะและ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
28.2 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึ กษาเป็ นกรณี
พิเศษได้ ทั้งนี้ตอ้ งผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง
28.3 คณะกรรมการประจาบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย อาจให้ความเห็ นชอบในการรั บผูม้ ี พ้ื น ความรู ้ ไม่ ต่ ากว่า
ปริ ญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 26 เข้าศึกษาหรื อวิจยั โดยไม่ขอรับปริ ญญาเป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะรายได้ ทั้งนี้ตอ้ งผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง
28.4 ในกรณี ที่ผสู ้ มัครกาลังรอผลการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต หรื อปริ ญญามหาบัณฑิต แล้วแต่กรณี
การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครส่งหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาขั้นใดขั้น
หนึ่งตามที่หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นกาหนด ภายในเวลาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
28.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้ อ 29. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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ข้ อ 30. ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรื อรับเข้า
เป็ นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งเมื่อผ่านการประเมินผลหรื อครบเงื่อนไขของ
แต่ละสาขาวิชา จึ งจะได้รับเข้าเป็ นนักศึ กษาตามหลักสู ตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรับปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตร
30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตร การดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้ อ 31. การลงทะเบียนและการเพิ่มหรื อถอนวิชาเรี ยน
31.1 การลงทะเบียนวิชาเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
31.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
31.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึ กษาในหลักสู ตรที่ จดั แผนการศึ กษาแบบเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรี ยนไม่นอ้ ย
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรี ยนที่หนึ่ ง
และนักศึ กษาในหลักสู ต รปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ที่ ย งั สอบไม่ ผ่า นการสอบวัด คุ ณ สมบัติ
(Qualifying Examination) อาจได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดย
การอนุ มตั ิของคณบดี ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทั้งนี้ ตอ้ งต่อ
ทะเบียนนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กาหนด
31.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรี ยนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
31.4 การลงทะเบี ยนวิชาเรี ยนน้อยกว่าหรื อมากกว่าที่กาหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระทาได้ใน
กรณี ที่จานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสู ตรมีจานวนน้อยกว่า หรื อมากกว่าที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
และจาเป็ นต้องสาเร็ จการศึ กษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี ที่เกี่ ยวข้อง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรี ยนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรี ยน
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
ในกรณี ที่นกั ศึกษาเรี ยนครบรายวิชาตามหลักสู ตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรี ยนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการ
เรี ยนต่ากว่าระดับคะแนน A ได้
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ข้ อ 32.
ข้ อ 33 .
ข้ อ 34.

ข้ อ 35.

31.6 นักศึ กษาที่ เรี ยนรายวิชาครบตามหลักสู ตรแล้วแต่ ย งั ไม่ ส าเร็ จการศึ กษา และนักศึ กษาที่ ลาพัก
การศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
31.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูใ่ นแผนการเรี ยนตามหลักสูตรหรื อรายวิชาที่เทียบเท่า
ในสถาบันอุดมศึ กษาอื่นเพื่อนับเป็ นวิชาตามแผนการเรี ยนตามหลักสู ตรได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรี ยน ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การโอนหน่ วยกิ ตและค่ าคะแนนของรายวิ ชาที่ ได้ศึ กษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึ กษาอื่ น และจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลี่ยนสาขาวิชา
นักศึ กษาอาจขอเปลี่ ยนสาขาวิ ชาได้เมื่ อศึ กษารายวิชาในสาขาวิชาเดิ มมาแล้วไม่น้อยกว่า 8
หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอน
ต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรื อ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
สาหรับหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ
1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และ
ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกั ยภาพในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
การดาเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสู ตรระดับที่สูง
กว่า หรื อในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสู ตรระดับที่ สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึ กษาใน
หลักสูตรระดับที่ ต่ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรื อประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้ อ 36. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอนโดย
ถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจาวิชาส่ งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์ มของสานักบริ หารและ
พัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของภาควิชาหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีที่เกี่ยวข้อง
แล้วแจ้งให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
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ข้ อ 37.

ข้ อ 38.
ข้ อ 39.
ข้ อ 40.

36.2 การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) เป็ นการสอบข้อเขียนหรื อการสอบปากเปล่า
หรื อการสอบทั้งสองแบบข้างต้น สาหรับนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู ้ซ่ ึงคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง
36.3 การสอบวิทยานิ พนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาในหลักสู ตร
ปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ประกอบด้วยการ
ตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู ้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า
และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็ นผูส้ อบ
36.4 การสอบการศึกษาอิสระเป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญา
มหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพ
ผลงาน การทดสอบความรู ้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสิ นผลงานของกรรมการ
36.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นการสอบข้อเขียน หรื อการสอบปากเปล่า หรื อทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ ยวข้อง สาหรับนักศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต เพื่อ
ประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนิ นการวิจยั โดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบ
วัด คุ ณสมบัติ เ ป็ นผูส้ อบให้ผูส้ อบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ มี สิ ทธิ์ เสนอขออนุ ม ัติ เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้
36.6 การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
การสอบประมวลความรู ้ การสอบวัด คุ ณ สมบัติ และการประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
นักศึกษาที่ทาการทุจริ ตในการสอบ ให้ดาเนิ นการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบ
ประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรื อระเบียบอื่นที่จะมีการแก้ไข โดยอนุโลม
การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
การประเมินผลรายวิชา ให้กาหนดระดับคะแนนหรื อสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่ าคะแนนต่ อหน่ วยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม (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
ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
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สัญลักษณ์
I

S
U
W

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สาหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน
ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสยั หรื อ
(2) นักศึกษายังปฏิบตั ิงานไม่ครบเกณฑ์ตามที่ผสู ้ อนกาหนด
ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาเป็ นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นบั
หน่วยกิต (Audit)
ผลการศึกษายังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดย
ไม่นบั หน่วยกิต
ถอนวิชาเรี ยนแล้ว (Withdrawn) ใช้สาหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมตั ิให้ถอนหรื อใช้ใน
กรณี ที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา หรื อใช้ในกรณี ที่นกั ศึกษาถูกสัง่ พัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ข้ อ 41. การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็ นดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความว่า
สอบผ่าน
U (Unsatisfactory)
หมายความว่า
สอบไม่ผา่ น
การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร
สาหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จากัดจานวนครั้งที่สอบ
ข้ อ 42. นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า C หรื อได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ากว่ามาตรฐาน
ให้ลงทะเบียนเรี ยนซ้ า
ข้ อ 43. การนับจานวนหน่วยกิตและคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
43.1 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่ งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั จานวนหน่วยกิตตามหลักสู ตรใน
วิชานั้นเพียงครั้งเดียว
43.2 ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คานวณจากทุก
รายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นาจานวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ต้ งั หารถึงทศนิ ยม 4 ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิ ยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
ตั้งแต่ตาแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
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หมวดที่ 8
การทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
ข้ อ 44. การลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระกระทาได้เมื่ อนักศึ กษามี คุณสมบัติ ครบตามที่ แต่ละ
หลักสู ตรกาหนด โดยได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 45. การควบคุมวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศหรื อข้อกาหนดของแต่ละ
คณะ (ถ้ามี)
ข้ อ 46. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
46.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ต้องกระทาในทุกภาค
การศึกษา
46.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาอิ ส ระของนั ก ศึ ก ษา และรายงานผลการประเมิ นต่ อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร คณะ และสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
46.3 ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระของนักศึ กษาเป็ นที่ พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจานวนหน่วย
กิตวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนใน
แต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่า
ไม่มีความก้าวหน้า จานวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์))
ต้นฉบับร่ างวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนาเสนอคณะกรรมการสอบ
และต้นฉบับผลงานวิทยานิ พนธ์ ที่ตอ้ งตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ตามเงื่อนไขที่หลักสู ตรกาหนด ให้ถือ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ซึ่ งต้องกาหนดจานวนหน่ วยกิ ต ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้า
เป็ น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่ งอาจให้นกั ศึกษาผู ้
นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่ องวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระหรื อเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ หรื ออื่นๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสู ตรต้องรายงาน
สาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ
ข้ อ 47. ในกรณี ที่นักศึ กษาได้รับอนุ มตั ิ ให้เปลี่ ยนหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ ซึ่ งมี ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของเนื้ อหาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาประเมิน
จานวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถนาไปใช้กบั หัวข้อใหม่ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่
ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ ให้นบั จานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็ นจานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่ ง
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สามารถนามานับเพื่อสาเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรได้ โดยต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้งหน่ วยงานรับผิดชอบด้านทะเบียน
การศึกษา ภายใน 15 วัน และให้บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา
ข้ อ 48. การสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
48.1 การสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ต้องดาเนิ นการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่ นกั ศึกษา
ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ
ในการรายงานการประเมิ น ผลความก้า วหน้า ครั้ งสุ ด ท้า ยซึ่ งนัก ศึ ก ษาผ่ า นและได้
สัญลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระของหลักสู ตรนั้น
อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
รวมทั้งให้เสนอวันที่จะทาการสอบไปพร้อมกันด้วย
ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ใน
ครั้งการประเมินครั้งสุดท้ายเป็ นโมฆะ
48.2 การสอบวิทยานิพนธ์
48.2.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ประจา ซึ่ งไม่ได้เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ทั้งนี้ อาจ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) เป็ นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้กรรมการคน
ใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นประธานคณะกรรมการสอบ
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ เป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ในกรณี ที่มีความจาเป็ น คณบดี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะเป็ นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นแบบเปิ ด โดยการเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังการนาเสนอ
และตอบคาถามของผูเ้ ข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผสู ้ นใจทราบก่อนการสอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอานาจ ในการอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้า
ฟังถามหรื อแสดงความเห็ นที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งการจากัดเวลา
การถาม และการควบคุมให้ดาเนินการสอบเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
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48.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่ งประกอบด้วย อาจารย์
ประจาซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบ
ออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่ อม
กรรมการ ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่
แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
48.2.4 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมในวันสอบ การประเมินผลโดย
ให้นบั (คณะ)อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น 1 เสี ยง (คณะ)อาจารย์ประจาเป็ น 1 เสี ยง และ
(คณะ) ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
48.3 การสอบการศึกษาอิสระ
48.3.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ ง
ไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 1 คน อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
และอาจารย์ที่ปรึ ก ษาร่ วม (ถ้ามี ) โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบ
48.3.2 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ซึ่ งประกอบด้วย อาจารย์
ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการ
สอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อม
กรรมการ ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการ
ที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
48.3.3 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมิน
ตามมติกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
ข้ อ 49. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ แบ่งเป็ น 4 ระดับคือ
Excellent หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม
Good หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นดี
Pass หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นผ่าน
Fail
หมายความว่า
ผลการประเมินขั้นตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
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ข้ อ 50. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คณบดีและผูเ้ ข้าสอบภายใน 3
วันทา การถัดจากวันสอบ
50.1 ในกรณี สอบผ่านแต่ตอ้ งมีการแก้ไขให้มีบนั ทึกประเด็นหรื อรายการที่ตอ้ งแก้ไข พร้อมทั้งมีการ
อธิ บายชี้แจงให้ผเู ้ ข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็ จ และคณะกรรมการ
สอบให้ความ เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั ตาม
กาหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดท้ายต่อคณบดี
50.2 กรณี สอบไม่ผา่ นคณะกรรมการต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันทาการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบ
ให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ข้ อ 51. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสยั ให้ถือว่าสอบไม่ผา่ นในการสอบครั้งนั้น
ข้ อ 52. ผูส้ อบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผา่ นตามข้อ 50.2 มีสิทธิยนื่ ขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน
15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณี ที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่ งข้อ 50.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวัน
ครบกาหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกาหนดการแก้ไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะกาหนด หาก
ไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็ นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรื อมิตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบ
หรื อ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด
ข้ อ 53. รู ปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิ ทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
53.1 รู ปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจานวน ลักษณะ และ
ระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.3 ลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิบตั รในวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระเป็ นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระเรื่ องนั้นๆ สามารถนาไป
เผยแพร่ ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้ อหาหรื อผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณี ที่ การท าวิท ยานิ พ นธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระได้รับ ทุ น วิจัยที่ มีข ้อ ผูก พัน เกี่ ยวกับ
ลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิบตั รโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
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หมวดที่ 9
การสาเร็จการศึกษา
ข้ อ 54. การสาเร็ จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาได้ตอ้ งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
54.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
54.2 หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต
54.2.1 มีความรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.00 สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
54.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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ข้ อ 55.

ข้ อ 56.

ข้ อ 57.
ข้ อ 58.

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตี พิม พ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิม พ์ท างวิชาการที่ มีก รรมการภายนอกร่ ว มกลัน่ กรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตรซึ่ งกาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของเงื่อนไข
ในการสาเร็ จการศึกษาและนักศึกษาได้ดาเนิ นการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่
อยูใ่ นระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสู ตรกาหนดและนักศึกษาได้
ใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 14 แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นคาร้อง ขอขยายเวลา
การศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการสาเร็ จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมตั ิน้ นั
เป็ นวันสาเร็ จการศึกษา
การขออนุมตั ิปริ ญญา
56.1 นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยนื่ คาร้องแสดงความจานงขอสาเร็ จ
การศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษานั้น
56.2 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ จากคณะเพื่ อ ขออนุ ม ัติ ป ริ ญญาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
56.2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามข้อ 54
56.2.2 ไม่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรื อมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรื อคณะ
56.2.3 เป็ นผูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการทางวินยั นักศึกษา
56.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จดั ทา
ตามรู ปแบบและจานวนที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
56.2.5 การเสนอชื่ อผูส้ าเร็ จการศึ กษาเพื่อขออนุ มตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้
เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณี ที่มีเหตุผลที่จาเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้า
รับพระราชทานปริ ญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การเพิกถอนปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมตั ิแก่ผสู ้ าเร็ จ
การศึกษาผูห้ นึ่งผูใ้ ดไปแล้วตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
58.1 ผูส้ าเร็ จการศึกษาผูน้ ้ นั ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิเข้าศึกษา หรื อผูส้ าเร็ จ
การศึกษา ของหลักสู ตรที่ตนได้สาเร็ จการศึกษา ตามข้อ 26 หรื อ ข้อ 54 แห่ งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบั ตร มี ผลตั้งแต่ ว ันที่ สภามหาวิ ทยาลัยได้ อนุ ม ัติ ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนั้น
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58.2

58.3

วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ หรื อผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการ
สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูส้ าเร็ จการศึกษาผูน้ ้ นั ลอกเลียนงานผูอ้ ื่น หรื อมิได้กระทา
ด้วยตนเอง การเพิกถอนปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมตั ิปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรให้กบั บุคคลนั้น
ผูส้ าเร็ จการศึกษาผูน้ ้ นั ได้กระทาการอันเป็ นที่เสื่ อมเสี ยร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรื อต่อศักดิ์ศรี
แห่ งปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรที่ ตนได้รับ การเพิกถอนปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรใน
กรณี น้ ี ให้มี ผลตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา

ข้ อ 59. การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
59.1 นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาพักการศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาทั่วไป หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ และ
ประธานหลักสูตร เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมตั ิ
59.2 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
59.3 นักศึ กษาผูไ้ ด้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึ กษาต้องชาระค่าธรรมเนี ยมสาหรับรักษาสถานภาพการ
เป็ นนักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
59.4 นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ
พิ จ ารณาของอาจารย์ที่ ปรึ กษาทั่วไปหรื ออาจารย์ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ สระ
ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 60. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาต่อเมื่ออยูใ่ นกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
60.1 ตาย
60.2 ลาออกและได้รับอนุมตั ิแล้ว
60.3 สาเร็ จการศึกษา
60.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นระเบียบการลงทะเบียนและการชาระค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา
60.5 เรี ยนได้จานวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่ งหนึ่ งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ มีค่าคะแนนใน
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 2.50
60.6 เรี ยนได้จานวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน และได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75
60.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยได้
สัญลักษณ์ S เป็ น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
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60.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรื อสอบประมวลความรู ้ หรื อสอบการศึกษาอิสระ หรื อสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม่
ผ่าน
60.9 หลังสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ไม่ดาเนิ นการและ/หรื อสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระครั้งที่ 2
ตามระยะเวลาที่กาหนด
60.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว
60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็ นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
60.12 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็ นลหุโทษหรื อความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท
60.13 ถูกลงโทษทางวินยั ให้ออกจากการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 61. การขอกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
นักศึ กษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึ กษาตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้ อ 62.

ข้ อ 63.
ข้ อ 64.
ข้ อ 65.

หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
หลักสู ตรใหม่ หรื อหลักสู ตรปรั บปรุ งที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่ น ก่ อนวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุ งและใช้ระเบียบนี้
ภายใน 5 ปี นับจากการปรับปรุ งครั้งสุดท้าย หรื อเปิ ดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแล้วแต่กรณี
ให้ยกเว้นการบังคับใช้ขอ้ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2548 โดยให้ใช้เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน
อาจารย์ที่ป รึ ก ษาหรื อกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ กษาอิ สระ ที่ ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง ก่ อ นการ
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยงั คงเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต่อไป
บรรดาประกาศ หรื อคาสั่ง หรื อหลักเกณฑ์อนั เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาที่ มีอยู่ก่อน
ระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้ ให้ยงั คงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี้ ทั้งนี้ตอ้ งดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) พลตารวจเอก เภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2 /2553)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
...................................
เพื่ อ ให้ก ารแต่ ง ตั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะเป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อยและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สอดคล้อ งกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ
7.6 ที่ กาหนดให้สถาบันอุดมศึ กษาอาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณี
ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ 23 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ.2541 และมติ ส ภามหาวิทยาลัย ขอนแก่ นในคราวประชุ มครั้ งที่
5/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 สภามหาวิทยาลัยจึงออกประกาศแนวปฏิ บตั ิในการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้ เรี ยกว่า “ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 /2553) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
3. บรรดาประกาศใดหรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใด ที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ขอ้ ความในประกาศนี้แทน
4. ในประกาศนี้
คณะ หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดี หมายถึ ง คณบดี ข องคณะ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย หรื อ หัว หน้า หน่ ว ยงานที่ มี ห ลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
หมายถึ ง คณะกรรมการที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากคณบดี ห รื อ
อธิการบดีเพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หมายถึ ง คณะกรร มการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่บางส่ วนในการเรี ยน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรื อตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ กาหนดในหน้าที่ น้ นั ๆ แต่มีความเชี่ ยวชาญ หรื อความชานาญเฉพาะที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ
5. คุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
5.1 เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับ
หน่ วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อ วงการวิชาชี พด้า นนั้น ๆ เที ยบได้ไม่ต่ า กว่าต าแหน่ งระดับ 9 ขึ้ นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
5.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจา
ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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5.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคลากรประจา
ในมหาวิทยาลัยหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
6. การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม
อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร เสนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ นในการเสนอขอแต่ ง ตั้ง ต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจาคณะ เพื่อพิจารณากลัน่ กรองและเสนอต่อคณบดี คณะที่ หลักสู ตรสังกัดโดย
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดังนี้
6.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
6.1.2 ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ ได้ตีพิมพ์ในด้านที่ มีความเชี่ ยวชาญ และ/หรื อ
ผลงานที่แสดงถึงความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและความจาเป็ นหรื อ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวิทยานิพนธ์เรื่ องนั้นๆ
6.2 คณบดี ค ณะที่ ห ลัก สู ต รสั ง กัด เสนอเอกสารประกอบการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ละแต่ ง ตั้ง ต่ อ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
7. ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย
8. ให้บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยสรุ ปรายงานการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะต่อสภามหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ
9. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้
10. ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามประกาศนี้ ให้อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจวินิ จ ฉัย สั่ง การ
คาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) พล.ต.อ. เภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วยการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
-------------------------เพื่อเป็ นการส่งเสริ มคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยใน
การผลิตบัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งยังเป็ นการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการใน
การสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นกั ศึกษาในการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยซึ่งกันและกัน
ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 16(2) แห่ งพระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2541”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร มหาวิทยาลัย สงขลานคริ น ทร์ และรวมถึ ง
มหาวิ ท ยาลัย และ/หรื อ สถาบัน อื่ น ที่ มี ข ้อ ตกลงร่ ว มกัน
เพื่อให้มีการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
“การลงทะเบียนเรี ยน” หมายถึง
การลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ และ สอบผ่าน
“ข้ามมหาวิทยาลัย” หมายถึง
ตามเกณฑ์ข องมหาวิท ยาลัย /สถาบัน แห่ ง หนึ่ ง และน า
จานวนหน่ วยกิ ตไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของจานวนหน่ วยกิ ตใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่นกั ศึกษาสังกัด
“นักศึกษา” หมายถึง
นิสิตและ/หรื อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูล้ งทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งจะเป็ นผูก้ าหนดขึ้น
ข้อ 5 วิธีการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
ปฏิบตั ิดงั นี้
5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ในรายวิชาใดต้องยื่น
ความจานงผ่านมหาวิทยาลัยที่นกั ศึกษานั้นสังกัดอยูแ่ ละได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของมหาวิทยาลัยถึง
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ นเวลาไม่ น้อ ยกว่า 2 เดื อ นก่ อ นวัน ลงทะเบี ย นวิช าเรี ยนประจ าภาคการศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด
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5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผสู ้ มัครทราบก่อน
5.1.3 กาหนดการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรี ยนและชาระเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เสร็ จสิ้ นตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
5.2 กรณี นกั ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยให้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กาหนด
ข้อ 6 การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กาหนด
ข้อ 7 ภายใต้แห่ งระเบียบนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรี ยนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ งหรื อจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่งได้
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศคาสั่งหรื อข้อปฏิบตั ิใด ๆ
ซึ่งไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2541
(ลงชื่อ) พล.ต.อ.เภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 664/2541)
เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------เพื่อให้การดาเนินการเพื่อรับเข้าและการให้บริ การแก่นกั ศึกษาชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่
21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้องไว้ดงั นี้
1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 664/2541 เรื่ อง การรับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
2. ให้ใช้ประกาศนี้ ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป บรรดาประกาศ หรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดที่ขดั
กับประกาศนี้ ให้ใช้ขอ้ ความในประกาศนี้แทน
3. ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ
หมายถึง
คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
และองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาชาวต่างประเทศ หมายถึง
บุคคลผูม้ ิได้ถือสัญชาติไทย และมี
ภูมิลาเนาอยูน่ อกประเทศไทย
4. การสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ หมายถึง
4.1 การสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
4.2 การสมัครเข้าศึกษาในรายวิชาตามหลักสู ตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ขอรั บปริ ญญาของมหาวิทยาลัยโดยให้มีการลงทะเบี ยน
รายวิชา
4.3 การสมัครเข้าร่ วมฝึ กงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพหรื อฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั
4.4 การสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมลักษณะอื่น ๆ ของคณะหรื อมหาวิทยาลัยโดยได้รับอนุมตั ิจาก
อธิการบดี หรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
5. การพิจารณาอนุมตั ิตามข้อ 4.1 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาสาหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 หรื อตามที่จะประกาศใช้ภายหลังกรณี ที่ยงั ไม่มีระเบียบ
มหาวิทยาลัยเป็ นการเฉพาะให้อธิการบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
6. การพิจารณาอนุมตั ิตามข้อ 4.2-4.4 ให้คณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
7. สิ ทธิ และหน้าที่ ของผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามข้อ 4.1 และ 4.2 เมื่ อชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วให้ปฏิบตั ิตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
นั้น ๆ
8. สิ ทธิ และหน้าที่ของผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามข้อ 4.3 และ 4.4 ให้เป็ นไปตามที่
อธิการบดี โดยคาแนะนาของคณบดีเป็ นผูก้ าหนด
9. การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบตั ิตามที่ระเบียบ
มหาวิทยาลัยกาหนดหรื อปฏิบตั ิตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็ นต้นสังกัดของ นักศึกษา
ชาวต่างประเทศนั้นๆ
10. ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบตั ิตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
11. ให้คณะสามารถออกประกาศที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ได้
12. ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป
13. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี มีปัญหาในการตีความหรื อการ
ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

(ลงชื่อ) สุชาติ อารี มิตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารี มิตร)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ
แนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 664/2541)
-------------------------1. การสมัครเข้ าศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.1.1 ผูส้ มัครเข้าศึกษาตามข้อ 4.1 ให้กองบริ การการศึกษา จัดเตรี ยมข้อมูลเรื่ อง ระเบียบการ
ใบสมัคร โปรแกรมการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่ จาเป็ นสาหรับการสมัครเพื่อส่ งให้แก่
ผูส้ มัครหรื อหน่วยงานที่ร้องขอ ให้ผสู ้ มัครส่ งใบสมัครหรื อเอกสารที่จาเป็ นสาหรับการ
สมัคร มายังผูอ้ านวยการกองบริ การการศึ กษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบ
สมัครก่อนส่งให้คณะพิจารณา
กรณี ที่ผูส้ มัครส่ งใบสมัครไปยังคณะโดยตรงให้คณะส่ งสาเนาเรื่ องแจ้งกอง
บริ การการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมัครด้วย
1.1.2 ผูส้ มัครเข้าศึกษาตามข้อ 4.2-4.4 ให้คณะเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว ตามข้อ 1.1.1
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2.1 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดเตรี ยมข้อมู ลเรื่ องระเบี ยบการใบสมัคร โปรแกรมการศึ กษาและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการสมัคร เพื่อส่งให้แก่ผสู ้ มัครหรื อหน่วยงานที่ร้องขอ
1.2.2 ให้ผูส้ มัครส่ งใบสมัครหรื อเอกสารที่จาเป็ นสาหรับการสมัครมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมัครก่อนส่ งให้คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา
1.2.3 กรณี ที่ผสู ้ มัครส่งใบสมัครไปยังคณะหรื อภาควิชา/สาขาวิชาโดยตรง ให้คณะหรื อภาควิชา/
สาขาวิชาส่งสาเนาเรื่ องแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมัครด้วย
2. การรับเข้ าศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.1.1 การพิจารณารับเข้าศึกษาตามข้อ 4.1 ให้ดาเนินการดังนี้
2.1.1.1 ให้คณะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
และแจ้งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย
2.1.1.2 ให้ ม หาวิ ท ยาลัย โดยกองบริ ก ารการศึ ก ษา ประกาศรายชื่ อ นัก ศึ ก ษาชาว
ต่างประเทศที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1.1.3 ให้กองบริ การการศึกษา ดาเนิ นการเพื่อแจ้งผลการรับเข้าศึกษาแก่คณะที่เกี่ยวข้อง
สานักทะเบียนและประมวลผล เจ้าของทุน ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ
สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาชาวต่างประเทศและบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นๆ ตาม
สมควรรวมทั้งการแจ้งผลการรับเข้าศึกษาแก่ ผูส้ มัครพร้อมเอกสาร ต่างๆที่จาเป็ น
2.1.1.4 ให้กองบริ การการศึ กษา ประสานงานกับฝ่ ายหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง
การจัดหาหอพักการปฐมนิ เทศทัว่ ไป การออกเอกสารเพื่อดาเนิ นการด้านการเข้า
ประเทศไทยเป็ นต้น
2.1.2 การพิจารณารับเข้าศึกษาตามข้อ 4.2-4.4 ให้คณะเป็ นผูด้ าเนินการ
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2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.1 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณารับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาตามความ เห็นชอบ
ของภาควิชา/สาขาวิชา และคณะที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
2.2.2 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยดาเนิ นการเกี่ยวกับการประกาศและแจ้งผลการรับเข้าศึกษาแก่บุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอานวยความสะดวกด้าน
ต่างๆแก่นกั ศึกษาชาวต่างประเทศในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. การดาเนินการด้ านทะเบียนนักศึกษา
ให้สานักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรี ยน การ
จัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด การจัดสรรเงินแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการออกบัตรประจาตัวนักศึกษา การประเมินผลการศึกษา การรายงานผลการศึกษา และการรายงาน
ข้อมูลอื่น ๆ แก่นกั ศึกษาและ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ภาคการศึกษาละครั้ง รวมทั้งการออกปริ ญญา
เป็ นฉบับภาษาไทย (มีชื่อ-สกุล เป็ นภาษาอังกฤษ) และฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4. การให้ บริการแก่ นักศึกษา
4.1 ให้กองกิจการนักศึกษา หรื อคณะที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษาของคณะ บริ การจัดหอพักตาม
เกณฑ์ที่ระเบี ยบกาหนดไว้ รวมทั้งการประสานงานกับเจ้าของทุ นหรื อหน่ วยงานต้น สังกัดของ
นักศึกษา นั้น ๆ
4.2 ให้สานักวิทยบริ การ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ให้บริ การแก่นกั ศึกษาชาวต่างประเทศที่
ได้รับอนุมตั ิให้เข้าศึกษาตามระเบียบนี้ และได้ชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระเบียบ
กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะให้ผอู ้ านวยการหรื อหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอความเห็น
แก่อธิการบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตดั สิ นใจรับ ดาเนิ นการเพื่อออกหนังสื อรับรองของมหาวิทยาลัยไปยังส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าประเทศของนักศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ จะออกหนังสื อรับรองได้เฉพาะผูท้ ี่
ได้รับอนุ มตั ิตามประกาศนี้ เท่านั้น การออกหนังสื อรับรองของมหาวิทยาลัยตามข้อ 4.3 นี้ ให้
อธิ การบดี หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูล้ งนามเท่านั้น บุคคลอื่นใดที่ออกหนังสื อดังกล่าวจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง ต่อกรณี ที่มีปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับหนังสื อรับรองนั้น ๆ
4.4 ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตดั สิ นใจรับทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาในด้านการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
5. การจัดการเรียนการสอน
5.1 ให้คณะรับผิดชอบในการจัดปฐมนิ เทศนักศึ กษาในส่ วนของคณะจัดโปรแกรมการศึ กษากาหนดให้มี
อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดการสอนและการประเมินผล การรายงานผลการศึ กษาและเสนอชื่ อผูส้ าเร็ จ
การศึกษาไปยังสานักทะเบียนและประมวลผล
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 18/2544)
เรื่อง การเทียบโอนหลักสู ตรอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ มกับรายวิชา 411 711
ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
-------------------------เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอนโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นสมควรประกาศให้หลักสูตรดังกล่าวเทียบโอนกันได้กบั รายวิชาต่อไปนี้
หลักสู ตร
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน่ วยกิต
จานวนชัว่ โมง
รวม 45 ชัว่ โมง

รายวิชา
หน่ วยกิต
411 711 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-3)
สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
Reading in English for
Graduate Students

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2544

(ลงชื่อ) สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
(รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 234 / 2549)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการฝึ กอบรมหลังปริญญาเอก
-------------------------เพื่อให้มีหลักเกณฑ์สาหรับการจัดการฝึ กอบรมหลังปริ ญญาเอก (Post Doctoral Training)ซึ่ งเป็ นการ
พัฒนาบุคคลหลังจบการศึ กษาปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า ให้มีความสามารถเพิ่มเติมด้านการวิจยั เพื่อการเข้าสู่
อาชีพเป็ นนักวิจยั หรื อเป็ นนักวิชาการ โดยการเชื่อมโยงกับการวิจยั ของคณาจารย์ ซึ่ งจะเป็ นกลไกสาคัญประการ
หนึ่ งในการส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งการวิจยั อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 20และมาตรา 23(1) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 และโดยมติกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 และความเห็นชอบของที่
ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึ งออก
ประกาศไว้ดงั นี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ที่ 234/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการ
ฝึ กอบรมหลังปริญญาเอก(Post Doctoral Training)
2. การฝึ กอบรมหลังปริ ญญาเอกตามประกาศนี้เป็ นการฝึ กอบรมตามหลักสูตรฝึ กอบรม ที่มีการกาหนด
แผนการและเป้ าหมายของการฝึ กอบรมเป็ นการเฉพาะราย ดาเนินการโดยกระบวนการทาวิจยั ที่มีคุณภาพ ซึ่งคาด
หลังว่าอย่างน้อยต้องมีผลงานเผยแพร่ โดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผปู ้ ระเมินอิสระ (peer review) หรื อ
การจดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยเป็ นการฝึ กอบรมแบบตามเวลา ซึ่ งมีระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
3. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
3.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และจบการศึกษาดังกล่าวมาไม่เกิน 5 ปี
3.2 อายุไม่เกิน 45 ปี
3.3 มีโครงการวิจยั ที่มีที่ปรึ กษาโครงการวิจยั (Mentor) รองรับและมีแผนการฝึ กอบรม
3.4 มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีผปู ้ ระเมินอิสระ (peer review)
หรื อได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา ย้อนหลัง 5 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง
4. ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั (Mentor) ต้องมีคุณสมบัติ หน้าที่ และภาระงาน ดังนี้
4.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
4.2 มีผลการวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรื อได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็ นผลงานวิจยั ที่สอดคล้องกับโครงการวิจยั สาหรับการฝึ กอบรม
หลังปริ ญญาเอกนี้
4.3 มีหน้าที่ให้คาแนะนารวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ ในกรณี ที่เห็นว่าผูเ้ ข้ารับการฝึ กอม
รมไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิงานต่อไป ให้เสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาต่อไป
4.4 มีแหล่งเงินทุนต่างๆ ในการสนับสนุนการฝึ กอบรมเฉพาะราย
4.5 การปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษา ให้ถือเป็ นภาระงานเทียบเท่าภาระงานการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก แต่ไม่นบั รวมกับเงื่อนไขภาระงานสูงสุดในการควบคุมวิทยานิพนธ์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
5. การรับเข้าฝึ กอบรมหลังปริ ญญาเอก ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 มีเอกสารประกอบการสมัครเข้าฝึ กอบรม ได้แก่
- ใบแสดงผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
- หนังสื อรับรองจากบุคคลอ้างอิง 2 คน
- โครงการวิจยั และแผนการฝึ กอบรม
- หนังสื อยินดีในการเป็ นที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
- หนังสื อแสดงการได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
- ผลงานวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีผปู ้ ระเมินอิสระ (peer review)
หรื อได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
- หนังสื อยินยอมจากต้นสังกัดของผูฝ้ ึ กอบรม (ถ้ามีตน้ สังกัด)
5.2 ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิการรับเข้า โดยความเห็นชอบจากคณบดี
คณะต้นสังกัดหรื อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานซึ่งที่โครงการวิจยั สังกัด
5.3 การรับเข้าฝึ กอบรมให้จดั ทาเป็ นสัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี
เมื่อผลการประเมินเป็ นที่น่าพอใจ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูล้ งนามในสัญญาแทนอธิการบดี
5.4 ค่าใช้จ่ายสาหรับการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรื อสัญญาที่เกี่ยวข้อง
6. ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนที่ได้รับ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์หรื อประกาศที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย และให้ทาเป็ นบันทึกข้อตกลงร่ วมกันของผูเ้ กี่ยวข้อง
7. การประเมินผลการอบรม ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
7.1 ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั เป็ นผูป้ ระเมินผลการฝึ กอบรม และผลงานวิจยั ที่ได้รับ โดยสรุ ปเป็ นรายงาน
7.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมต้องมีผลงานวิจยั ตามโครงการที่วางไว้ และผลงานนั้นได้มีการเผยแพร่
โดยการตีพิมพ์หรื อยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผปู ้ ระเมินอิสระ (peer review) แล้วหรื อได้รับการจด
ทรัพย์สินทางปั ญญาแล้ว เป็ นอย่างน้อยจึงได้รับการพิจารณาว่าเป็ นผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม
7.3 ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั เสนอชื่อผูท้ ี่ผา่ นการประเมิน ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ประกาศนียบัตรการฝึ กอบรมหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Training Certificate) ให้แก่ผผู ้ า่ นการฝึ กอบรม
8. การฝึ กอบรมอาจดาเนินการโดยการมีความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภายนอกนั้นต้องมีศกั ยภาพและความพร้อมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นการเฉพาะกรณี
9. ให้คณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ และมี อานาจในการออกประกาศ หรื อ
กาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีปฏิบตั ิ ที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
10. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การคาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1125/2551)
เรื่อง การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ผลงานวิทยานิพนธ์
------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษากรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 จึง
กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษากรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1125/2551) เรื่ อง การรักษาสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษากรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์”
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ภาคต้นปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์
3.1 เป็ นนักศึกษาในหลักสูตรที่กาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็ นส่วนหนึ่ งของ
เงื่อนไขในการสาเร็ จการศึกษา
3.2 เรี ยนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว สอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยและได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว
3.3 อยูใ่ นระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตร
กาหนด
3.4 ใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหรื อระยะเวลา
สูงสุดที่กาหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 4. การขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการ
ดังนี้
4.1 นักศึกษายืน่ คาร้องต่อคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และต้องแนบเอกสารดังนี้
4.1.1 สาเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น
หนังสื อรับรองผลการเรี ยน(Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักฐานการส่ง
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เป็ นต้น
4.1.2 สาเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสื อนาส่งและรายละเอียดของ
วารสารที่ส่งไปตีพิมพ์ ได้แก่ ชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่
4.2 ให้คณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 5. ให้คณะสาเนาคาอนุมตั ิแจ้งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วนั ได้รับอนุมตั ิ
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ข้อ 6. นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ตามประกาศนี้ไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ 7. ให้รักษาสถานภาพ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 8. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ หรื อการ
ดาเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย การวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม) อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2143/2554)
เรื่อง การตีพมิ พ์ บทความวิจยั ของวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เพือ่ การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------เพื่อยกระดับคุ ณภาพงานวิจัยระดับ บัณฑิ ต ศึ กษา ให้ได้ม าตรฐานและคุ ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และเพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจยั บัณฑิตศึ กษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง
ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจยั ในระดับโลก
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.
2548 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2554 และมติ ที่ประชุ มคณบดี ครั้ งที่ 15/2554 เมื่ อวัน ที่ 11 พฤศจิ กายน 2554 จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ อง การตีพิมพ์บทความวิจยั ของวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระเพื่อการสาเร็ จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่ อง การตีพิมพ์บทความ
วิจยั ของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก ทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บทความ” หมายถึง บทความวิจยั ที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและ
ต้องเป็ นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรื อบทคัดย่อขนาดยาว
“การตี พิ มพ์” หมายถึ ง การตี พิ มพ์บทความจากวิทยานิ พนธ์ /การศึ กษาอิ สระ ในวารสาร
วิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรื อนานาชาติ รวมถึงบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ ตีพิมพ์ในรายงาน
สื บเนื่อง(Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนดของหลักสูตรหรื อของทุน
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่ เป็ นสิ่ งตีพิมพ์และอิเลคทรอนิ กส์ (E-Journal) ทาง
วิชาการที่มีกาหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพ์เป็ นระยะอย่างสม่าเสมอเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา และบทความ
ที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการกลัน่ กรองคุณภาพจากผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่ อปรากฏในฐานของ SCOPUS หรื อ ISI Web of science วารสารวิชาการใน
ระดับชาติ อย่างน้อยต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
“ผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่เป็ นผูต้ รวจสอบอ่าน
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ
ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อสาเร็ จการศึกษา
4.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์
หรื อผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติจึงจะสาเร็ จการศึกษาได้

คู่มือนักศึกษา 2557

61

คู่มือนักศึกษา 2557

62
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.2 นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์
หรื อผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่เป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชา หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรื อทุนที่ได้รับ จึงจะสาเร็ จการศึกษาได้
4.3 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรื อทุนที่ได้รับ หรื อนาเสนอในการประชุม
วิชาการที่บทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่อง (Proceeding) ที่มีการประเมิน
จากผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะสาเร็ จการศึกษาได้
4.4 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตรจะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความ
การศึกษาอิสระหรื อบทความที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาหรื อนาเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บเนื่อง (Proceeding) จึงจะสาเร็ จการศึกษาได้
หากหลักสูตรใดได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือตาม
ข้อกาหนดการสาเร็ จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ
ข้อ 5 การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ ให้
ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยตามกรณี ดงั นี้
5.1. กรณี ที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม
สาเนาหน้าปกและปกในวารสารหรื อรายงานสื บเนื่อง ( Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
5.2 ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสื อหรื อเอกสารที่ตอบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนาหน้าปก
และปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ทั้งนี้ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่นกั ศึกษาใช้หนังสื อตอบรับการสาเร็ จการศึกษา
ข้อ 6 การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระ ให้
ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นกั ศึกษาสังกัดตามกรณี ดงั นี้
6.1. กรณี ที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม
สาเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรื อ รายงานสื บเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการศึกษาอิสระ
6.2 ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสื อหรื อเอกสารที่ตอบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนาหน้าปก
และปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการศึกษาอิสระฉบับ
สมบูรณ์
ข้อ 7 แนวปฏิบตั ิในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่เผยแพร่
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7.1 บทความที่ ใช้เพื่อประกอบการสาเร็ จการศึ กษาต้องเป็ นบทความที่ มีชื่อนักศึ กษา ผูท้ า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็ นชื่อแรก
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรื อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสาเร็ จ
การศึกษา ต้องเป็ นผลการวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรื อผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่
บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุ ปการทบทวนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Review Article)
7.3 รู ปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
7.4 บทความที่ ใช้เพื่อประกอบการสาเร็ จการศึ กษา จะต้องได้รับการตี พิมพ์หรื อได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่ มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์
ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็ น Full Paper
เท่านั้น
ข้อ 8 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2555 การดาเนิ นการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิ พ นธ์เ พื่ อการส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ใ ช้ประกาศบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่
66/2550) เรื่ อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสาเร็ จการศึกษา ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550
ข้อ 9 ให้คณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนว
ปฏิ บตั ิ ไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามประกาศนี้ ให้คณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัยมีอานาจ
วินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1365 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัตแิ ละเกณฑ์ การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาทีก่ ระทาทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวิชาการ สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่กระทาทุจริ ตทาง
วิชาการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4กันยายน
2550 และที่ ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 จึงออกประกาศกาหนด
แนวปฏิบตั ิและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึ กษาที่ กระทาทุจริ ตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึ กษา ไว้
ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365./2550) เรื่ อง แนว
ปฏิบตั ิและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาทุจริ ตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2. ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ ออกประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิ ตวิทยาลัย หรื อหน่ วยงานที่ มีหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดี ข องคณะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย หรื อหั ว หน้ า
หน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“วิทยานิพนธ์”
หมายถึง รายงานผลการวิจัยที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการศึ กษา
ตามหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนดให้ทา
วิทยานิพนธ์
“การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระที่ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข
“ผลงานทางวิชาการ” หมายถึง รายงานในรายวิชาหรื อรายงานผลการวิจยั ในการทา
วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ รายงานผลการศึ กษาอิ สระของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4. การทุจริ ตทางวิชาการ ประกอบด้วย
4.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผูอ้ ื่นโดยไม่มี
การอ้างอิงหรื อปกปิ ดแหล่งที่มาหรื อการเสนอความคิด หรื อนาผลงานทางวิชาการที่มีผอู ้ ื่นกระทาไว้มาเป็ นของตนเอง
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4.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรื อการสร้างข้อมูลที่ ไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง
4.3 การไม่ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึ ง การจ้า ง หรื อให้ผูอ้ ื่ นท าผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจ้างพิมพ์ การแปลบทคัดย่อและการวิเคราะห์ขอ้ มูลบางส่วน
4.4 การรับจ้างทาผลงานวิชาการ หมายถึง การรับจ้างทาผลงานวิท ยานิ พนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระให้ผอู ้ ื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการรับจ้างพิมพ์ รับจ้างการแปลบทคัดย่อและการรับจ้างวิเคราะห์ขอ้ มูล
บางส่วน
ข้อ 5. เมื่อพบว่านักศึ กษามีพฤติกรรมหรื อถูกกล่าวหาทุจริ ตทางวิชาการให้คณะที่นักศึกษา
สังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จ จริ ง และให้ดาเนิ น การสอบหาข้อเท็จให้แล้ว เสร็ จ ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับทราบคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการพิจารณาดาเนิ นการรวบรวมหลักฐานและสอบสวนข้อเท็ จจริ งต่าง ๆ
โดยเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งหรื อนาหลักฐานมาชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหา และให้คณะกรรมการ
จัดทารายงานการสอบข้อเท็จจริ งเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัยพิจารณาโทษ
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยาน
บุคคล เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้
7.1 ทุจริ ตทางวิชาการในรายวิชา
7.1.1 ให้ได้คะแนน F หรื อ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมี
สภาพเป็ นนักศึกษา หรื อ
7.1.2 ให้พกั การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรื อ
7.1.3 ให้ได้คะแนน F หรื อ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ทั้งนี้ การทุจริ ตการสอบในรายวิชาที่เป็ นการจัดสอบให้ปฏิบตั ิตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1073/2550) เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่ ก ระทาความผิดอันมี
สาเหตุมาจากการสอบ
7.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
7.2.1 ให้ป รั บ ผลการประเมิ น S เป็ น 0 (ศู น ย์) ทั้ง หมดและให้นัก ศึ ก ษาเริ่ ม
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระใหม่ หรื อ
7.2.2 ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อ
7.2.3 กรณี สาเร็ จการศึ กษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริ ญญา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 58.2
ข้อ 8. การอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษทางวิชาการให้ดาเนิ นการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 946/2550) เรื่ องแนวปฏิบตั ิในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระโดยอนุโลม
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ข้อ 9. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ออกคาสั่งลงโทษนักศึ กษา และแจ้งให้นักศึ กษา สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิ ตวิทยาลัยทราบ
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกคาสัง่
ข้อ 10. ให้ สานัก บริ ห ารและพัฒ นาวิช าการบัน ทึ ก ผลและประวัติ การลงโทษ และแจ้ง
ผูป้ กครองหรื อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ของนักศึกษาผูน้ ้ นั ให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 11. ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจการวินิจฉัย ปั ญหา การ
ปฏิบตั ิ ตามประกาศนี้ และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

( ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1073 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัตแิ ละเกณฑ์ การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาทีก่ ระทาผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ
-------------------------เพื่อให้การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ฝ่าฝื นระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ.2548 หมวดที่ 12 บทกาหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบี ย บมหาวิทยาลัย ว่าด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 และระเบี ยบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ.
2547 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจาภาคของนักศึ กษา
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2550 จึ ง
ออกประกาศกาหนดแนวปฏิบตั ิและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมาจากการ
สอบไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073/2550) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ”
ข้อ 2. ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ ออกประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การลงโทษทางวิชาการ”
หมายถึง การที่นกั ศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการเนื่องจาก
ฝ่ าฝื นระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
“กรรมการคุมสอบ”
หมายถึง ผูท้ ี่คณะแต่งตั้งให้เป็ นผูค้ วบคุมห้องสอบวิชาใดวิชา
หนึ่งของการสอบ
“คณะกรรมการสอบ”
หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบประจาภาคของนักศึกษา
ข้อ 4. เมื่อพบว่ามีนกั ศึกษา มีพฤติกรรมที่อาจฝ่ าผืนระเบียบการสอบ หรื อส่อเจตนาทุจริ ต หรื อทุจริ ตให้
กรรมการคุมสอบ ทารายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวันเกิด
เหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ข้อ 5. ให้คณะกรรมการสอบหรื อ คณะทางานที่ไ ด้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม
หลัก ฐาน ข้อ เท็จ จริ ง ต่า งๆ โดยเปิ ดโอกาสให้น กั ศึก ษาได้ช้ี แ จงข้อ เท็จ จริ ง และจัด ท ารายงานการสอบ
ข้อเท็จจริ ง ซึ่ งประกอบด้วย คาชี้แจงของกรรมการคุมสอบ คาชี้ แจงของนักศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการ
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สอบ หรื อคณะทางาน และหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
เหตุ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาโทษ
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและ
หลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้
6.1 ปรับตกในรายวิชานั้น ในกรณี ที่พบว่านักศึ กษามี เจตนาฝ่ าฝื นระเบี ยบว่าด้วยการสอบ
ประจาภาคของนักศึกษาข้อ 7 และ 10.1ของระเบียบดังกล่าว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสาหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณี ที่พบว่านักศึกษาส่ อ
เจตนาทุจริ ต เช่น นาหรื อมีเอกสาร หรื ออุปกรณ์ หรื อบันทึกในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งที่
เอื้ อประโยชน์ต่อการประเมิ นผลการศึ กษาในรายวิชานั้น เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์
ประจาวิชาได้อนุญาตไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
6.3 ปรั บ ตกในทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นส าหรั บ ภาคการศึ ก ษานั้น ในกรณี ที่ พ บว่า
นักศึ กษามีเจตนากระทาการทุ จริ ตอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เช่น นาหรื อมีเอกสาร หรื อ
อุ ป กรณ์ หรื อบัน ทึ ก ในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ งที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การประเมิ น ผล
การศึกษาในรายวิชานั้น และได้ใช้ประโยชน์จากสิ่ งของดังกล่าว เว้นแต่อาจารย์ประจาวิชา
ได้อนุญาตไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
ข้อ 7. ให้คณบดี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะออกคาสั่งลงโทษนักศึ กษาให้แล้ว
เสร็ จภายใน 15 วัน หลังจากวันสุ ดท้ายของการส่ งผลการเรี ยนในแต่ละภาคการศึ กษา ตามปฏิทินการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้นกั ศึกษา และสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกคาสัง่
ข้อ 8. ให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการบันทึ กผลและประวัติการลงโทษและแจ้งผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของนักศึกษาผูน้ ้ นั ให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 9. การสอบกลางภาค หรื อการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนระบบชุดวิชา หรื อ
ระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบที่อาจารย์ประจาวิชาดาเนิ นการจัดสอบเอง ให้ใช้แนวปฏิบตั ิ
และเกณฑ์การพิจารณาโทษตามประกาศนี้ ได้โดยอนุโลม
ข้อ 10. กรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ น ให้สามารถขออนุมตั ิขยายระยะเวลาดาเนิ นการในข้อ 5 และ ข้อ 7
ตามประกาศนี้ ต่อคณบดี ได้ ทั้งนี้ ขยายได้ไม่เกิ น 30 วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัย ผ่านสานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการทราบ
ข้อ 11. ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจการวินิจฉัยปั ญหา การปฏิ บตั ิตาม
ประกาศนี้ และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 36/2551)
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 10 สถานภาพของนักศึกษา ข้อ 60.5 และข้อ 60.6 เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อ
วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2550 จึ ง ออกประกาศก าหนดแนวปฏิ บัติ ก ารพิ จ ารณาการตกออกของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2551) เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิ การ
พิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2. ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ ออกประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การตกออก”
หมายถึง การที่นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่าเกณฑ์”
ข้อ 4. การพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
แต่ละภาคการศึ ก ษาของระบบวิภ าค หรื อจากคะแนนเฉลี่ ยสะสมของการศึ กษาในระบบอื่ นตามที่ หลักสู ต ร
สาขาวิชานั้นๆ ได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการจัดการศึกษา ดังเกณฑ์ต่อไปนี้
4.1 เรี ยนได้จานวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาในหลักสู ตรที่
มีค่าคะแนนและได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 2.50
4.2 เรี ยนได้จานวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่ งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาในหลักสู ตรที่มี
ค่าคะแนนและได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 2.75
ข้อ 5. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการ หรื อ แนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูม้ ีอานาจการวินิจฉัยสัง่ การ และให้ถือคาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 74/2550)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี
-------------------------เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มี การรั บ บุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รมี ค วามยืดหยุ่น และเอื้ ออ านวยให้
สามารถรับผูม้ ี่มีศกั ยภาพสูงเข้ามาในหลักสูตร เป็ นการเปิ ดโอกาสให้หลักสูตรต่าง ๆ สามารถรับนักศึกษาที่เรี ยนดี
เก่ ง และมี ศัก ยภาพสู ง เข้า มาศึ ก ษาในหลัก สู ต ร เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การรั บ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดับ
บัณฑิตศึ กษาตลอดปี มีหลักเกณฑ์ปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ตามนัย ของข้อ 28.2 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบ
การบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 74/2550) เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี ”
ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรื อหน่ วยงานที่ มี หลักสู ตร
ระดับ บัณฑิตศึกษา
คณบดี
หมายถึ ง คณบดี ข องคณะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย หรื อหั ว หน้ า
หน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตศึกษา
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลคุณภาพและการบริ หาร
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสู ตร ใน
องค์รวมของคณะนั้น ๆ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
การรั บ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตลอดปี หมายถึ ง การรั บ สมัค ร
บุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ งมิ ไ ด้
ดาเนินการตามประกาศการรับสมัครสอบ
คัด เลื อ กเข้าศึ กษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา ในภาค
การศึกษาหรื อปี การศึกษานั้นๆ เป็ นการรับ
สมัครนักศึกษาเพิ่มเติมจากการรับสมัครปกติ
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ข้อ 4. ผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบสมัครตลอดปี ต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของ
ผูเ้ ข้าศึกษา ซึ่ งกาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 26
และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
4.1 คุณสมบัติของผูส้ มัคร
กรณีของการเข้ าศึกษาในระดับปริญญาโท
1) เป็ นผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ผู ้ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้า ยของ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หรื อสาเร็ จการศึกษาไปแล้ว ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่าที่สาขาวิชาที่เข้าศึกษากาหนดไว้ จากหลักสูตร 4 ปี
2) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
กรณีของการเข้ าศึกษาในระดับปริญญาเอก
1) สาหรับผู้สมัครใช้ ทใี่ ช้ คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาหรื อกาลัง
ศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุดท้ายหลักสูตรระดับปริ ญญาโท ที่มีผลการเรี ยน
เฉลี่ยไม่ต่า กว่า 3.50 และหรื อมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับดีข้ ึนไป
2) สาหรับผู้สมัครใช้ ทใี่ ช้ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาหรื อกาลัง
ศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าที่
สาขาวิชาที่เข้าศึกษากาหนดไว้ จากหลักสูตร 4 ปี
3) ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ จ บการศึ กษาในหลักสู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท แผน ก 1(ท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ต้องมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดีข้ ึนไป
4) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
4.2 ในกรณี เป็ นผูส้ มัครจากหน่วยงานที่มีโครงการความร่ วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย คณะ
หรื อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติให้เป็ นไปตามที่สาขาวิชากาหนด
4.3 มีหนังสื อตอบรับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จากอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ ผูส้ มัคร
ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
4.4 ผลการทดสอบวัดความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
(ถ้ามี ให้แนบเอกสาร)
4.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 5. การกาหนดจานวนรับนักศึกษาที่เป็ นการรับเข้าปกติและการับเข้าตลอดปี รวมแล้วจานวนรับ
นักศึกษาต้องไม่เกินศักยภาพของสาขาวิชาที่มีอยู่
ข้อ 6. การยืน่ สมัคร ผูส้ มัครสามารถดาเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้
6.1 กรณี ยนื่ ใบสมัครที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยส่งใบสมัครให้หลักสูตรนั้นๆ
ผูพ้ ิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กรรมการประจาคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบ เพื่อ
ดาเนินการประสานงานการรับเข้าต่อไป
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6.2 สมัครผ่านเว็บไซด์ ผูส้ นใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซด์ ที่
http://gs.kku.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย จะเป็ นผูด้ าเนินการส่งใบสมัครดังกล่าว
ให้กบั หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร กรรมการประจาคณะ และแจ้งผลการ
พิจารณาให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพื่อประสานงานการรับเข้าต่อไป
6.3 กรณี ยนื่ ใบสมัครที่หลักสูตรนั้น ๆ หลักสูตรพิจารณาการรับเข้า โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร กรรมการประจาคณะ และ
แจ้งผลการพิจารณาให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพื่อประสานงานการรับเข้าต่อไป
ข้อ 7. ให้คณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิ การรั บเข้าและนาเสนอคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 8. ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นในการรับเข้าศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ นอกเหนื อจากผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ
4คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นการเฉพาะกรณี
ข้อ 9. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 10. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่
การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 100/2548)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ
-------------------------เพื่อให้การดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ มีหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตามนัยของข้อ 28.2 แห่ ง
ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัยอานาจตามความในข้อ 10
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 จึงออก
ประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2548) เรื่ อง
หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ”
ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ หมายถึง การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมิได้ดาเนิ นการตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ภาคการศึกษาหรื อปี การศึกษานั้นๆ
ข้อ 4. ผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผูเ้ ข้า
ศึกษา ซึ่งกาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 26 และมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรื อ
4.2 เป็ นผูท้ ี่ ได้รับทุ นการศึ กษาจากหน่ วยงานหรื อองค์กรหรื อโครงการความร่ วมมื อที่ มี
จานวนเงินทุนเพียงพอสาหรับการศึกษาและทาวิจยั ตลอดหลักสูตร
ข้อ 5. การรับบุคคลเข้าศึ กษาในระดับบัณฑิตศึ กษาเป็ นกรณี พิเศษ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรและคณะที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิการรับเข้าและนาเสนอคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 7. ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นในการรับเข้าศึ กษาเป็ นกรณี พิเศษ นอกเหนื อจากผูม้ ีคุณสมบัติ
ตามข้อ 4 คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นการเฉพาะกรณี
ข้อ 8. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 9. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่ง
การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 78/2550)
เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนน้ อยหรือมากกว่ าทีก่ าหนด
-------------------------เพื่อให้การลงทะเบียนวิชาเรี ยนน้อยหรื อมากกว่าที่กาหนดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยโดยการเวียน
ซึ่ งครบรอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 78/2550) เรื่ อง การลงทะเบียนวิชาเรี ยน
น้อยหรื อมากกว่าที่กาหนด”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 54/2550) และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 4. การลงทะเบียนวิชาเรี ยนน้อยหรื อมากกว่าที่กาหนดสามารถทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
4.1 จานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตร มีจานวนน้อยกว่าหรื อมากกว่าที่กาหนดและ
จาเป็ นต้องสาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
4.2 แผนการเรี ยนในหลักสูตรกาหนดจานวนหน่วยกิตที่นอ้ ยกว่าหรื อมากกว่าที่กาหนด
4.3 ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจานวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรื อมากกว่าที่กาหนด
4.4 ได้รับอนุมตั ิให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยน
4.5 กรณี อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิทยาลัยเห็ นชอบ
ข้อ 5. การขอลงทะเบียนวิชาเรี ยนน้อยหรื อมากกว่าที่กาหนด ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องโดยความเห็ นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ข้อ 6. การลงทะเบี ย นวิช าเรี ยนน้อ ยหรื อ มากกว่า ที่ กาหนดตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 ให้ค ณบดี
ของคณะที่ หลักสู ตรสังกัดเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
ข้อ 7. การลงทะเบียนวิชาเรี ยนน้อยหรื อมากกว่าที่กาหนดตามข้อ 4.4 และ 4.5 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
ข้อ 8. ให้ค ณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 9. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิท ยาลัย มีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็ นที่ สิ้นสุ ด

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่ อ) อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อญั ชลี ตัตตะวะศาสตร์ )
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 79/2548)
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับทีต่ า่ กว่ าหลักสู ตรทีเ่ ข้ าศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรี ยนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย มี ประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิ ดผลดี แก่ นักศึ กษา อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงกาหนดแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2548) เรื่ อง การ
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาในระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 48/2540) เรื่ อง การลงทะเบียน
เรี ยนวิชาในระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ที่อยูใ่ นหลักสู ตรระดับที่ต่ากว่าหลักสู ตรที่ตนเข้าศึกษาได้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และสาขาวิชา
ข้ อ 5. การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาที่ มีเงื่ อนไขของรายวิชา (Prerequisite) อาจได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่เป็ นเงื่อนไขที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 6. ค่าธรรมเนี ยมการลงทะเบียนวิชาเรี ยน ให้เรี ยกเก็บตามอัตราที่ กาหนดในระเบี ยบและ/หรื อประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสู ตรของรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ในกรณี ที่ไม่
มีระเบียบ หรื อประกาศรองรับ ให้เรี ยกเก็บตามอัตราที่กาหนดสาหรับหลักสูตรที่นกั ศึกษานั้นๆ เข้าศึกษา
ข้ อ 7. การนับจานวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรที่นกั ศึกษา
เข้าศึ กษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสู ตร หรื อไม่อยู่ในข้อกาหนดของหลักสู ตรจะต้องลงทะเบียนโดย
ไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
ข้ อ 8. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 9. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 78/2548)
เรื่อง การขอเพิม่ และการถอนวิชาเรียน
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรี ยนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 32 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตาม
ความ ในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548
และ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1
สิ งหาคม 2548 จึงกาหนดการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรี ยน ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2548) เรื่ อง การ
ขอเพิ่มและการถอนวิชาเรี ยน”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 57/2544) เรื่ อง การขอเพิ่มและ
การถอนวิชาเรี ยน และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. การเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรื อภายใน 3 วันแรก
ของภาคการศึ กษาภาคฤดูร้อนหรื อภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้ อ 5. การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
5.1 ถ้าขอถอนรายวิชาภายในหนึ่ งในสี่ ของระยะเวลาการศึ กษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับ
จากวันเริ่ มเรี ยนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรื อที่หลักสูตรกาหนด รายวิชาที่ขอถอนนั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึ กษา(Transcript) การขอถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
5.2 ถ้าขอถอนรายวิชา หลังจากเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 5.1 แต่ไม่เกินหนึ่ งในสองของระยะเวลา
การศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่ มเรี ยนตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย หรื อที่หลักสู ตรกาหนด รายวิชาที่ขอถอนนั้น จะได้สัญลักษณ์ W และจะ
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การขอถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
ข้ อ 6. การเพิ่มหรื อถอนรายวิชานั้น เมื่อเพิ่มหรื อถอนรายวิชาแล้ว จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนจะต้องไม่ขดั หรื อ
แย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 31.2 และ 31.3
ข้ อ 7. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 8. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 68/2537)
เรื่อง การลงทะเบียนวิชา 211 711 EDUCATIONAL PHILOSOPHY
วิชา 211 712 EDUCATIONAL SOCIOLOGY
และวิชา 213 711 FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY
-------------------------เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบัณฑิตศึ กษาประจาคณะศึ กษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึ งประกาศให้
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่ไม่เคยเรี ยนรายวิชาวิชาดังต่อไปนี้
1. 211 711 ปรัชญาการศึกษา
(EDUCATIONAL PHILOSOPHY)
2. 211 712 สังคมวิทยาการศึกษา (EDUCATIONAL SOCIOLOGY)
3. 213 711 จิตวิทยาพื้นฐาน
(FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY)
ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2537 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2537

(ลงชื่อ) สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
(รองศาสตราจารย์สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี )
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 22/2550)
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่ าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
-------------------------เพื่อให้การเที ยบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นการให้
โอกาสทางการศึ กษาแก่ นักศึ กษาที่ ผ่านการคัดเลื อกเข้าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น อี กทั้งรั กษาไว้ซ่ ึ ง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา ตามนัยของ ข้อ 33 แห่ งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ 1/2550 เมื่ อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 จึ งออก
ประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22 /2550) เรื่ อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 73/2548) เรื่ อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 5. ผูม้ ีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้ อ 6. กาหนดเวลาการขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นคาร้องขอ เทียบ
โอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิ ดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่น
คาร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริ การการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบ
ใบแสดงผลการศึ กษา รายละเอี ย ดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่ อประกอบการ
พิจารณา ยกเว้น ผูข้ อเที ย บโอนที่ เคยศึ กษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ขอเที ย บโอนใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรี ยนเท่านั้น
6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตาม คาร้อง
ของนักศึกษาให้แล้วเสร็ จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุ ดท้ายของระยะเวลาที่กาหนด เป็ น
วันยื่นคาร้อง และแจ้งผลการอนุ มตั ิไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อ 7. เกณฑ์การพิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่
ขอเทียบโอน
7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เป็ นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปี การศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชา
นั้นถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับคาร้องขอเทียบโอน
7.1.2 เป็ นรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อเที ย บเท่ า ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
7.1.3 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้ อหาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
รายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
7.1.4 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรื อ
แต้มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ ตอ้ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของรายวิชานั้นกาหนด
7.1.5 รายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นามาคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.1.6 นักศึ กษาจะต้องใช้เวลาศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปี การศึ กษา และ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
7.1.7 ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่จะเที ยบโอนนักศึ กษาเข้าศึ กษาได้ไม่เกิ น
กว่าชั้นปี และภาคการศึ กษาที่ได้รับอนุ ญาตให้มีนักศึ กษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่
ได้รับความเห็นชอบแล้ว
7.2 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวิชา
7.2.1 ให้เทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เฉพาะหลักสูตรที่เป็ นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
7.2.2 ให้โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
7.2.3 การกาหนดสัดส่ วนภาระงาน จานวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา
วิทยานิพนธ์ที่เทียบโอนได้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
สาขาวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
7.3 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน
7.3.1 คณะที่นกั ศึกษาสังกัดเป็ นผูส้ ่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชา
ที่เข้าศึกษา เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้
7.3.2 คณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาสังกัด พิจารณาผล ตามข้อ 7.3.1 เพื่อพิจารณา
รับการเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หรื อ ข้อ 7.2 หากเห็นชอบให้
นาเสนอขออนุมตั ิต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด
ข้ อ 8. ค่าใช้จ่ายในการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 9. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
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ข้ อ 10. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือ
เป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 75/2548)
เรื่อง การเปลีย่ นสาขาวิชา
-------------------------เพื่อให้การเปลี่ยนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 34 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิในการเปลี่ยน
สาขาวิชา ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2548) เรื่ อง การ
เปลี่ยนสาขาวิชา”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 59/2544) เรื่ อง การเปลี่ยน
สาขาวิชา และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 การเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชาเดิ ม
และสาขาวิชาใหม่ โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะที่สาขาวิชาใหม่สงั กัด
ข้ อ 5 นักศึกษาผูข้ อเปลี่ยนสาขาวิชาต้อง
5.1 ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
5.2 มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้องได้
ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรื อ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
5.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
สาหรับหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึ กษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกั ยภาพในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้ อ 6 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้
ข้ อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรี ยนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสู ตร
สาขาวิชาใหม่ โดยนับรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ข้ อ 8 การปรับรหัสประจาตัวนักศึกษา ให้ปรับรหัสประจาตัวนักศึกษาใหม่ โดยให้ใช้รหัสตาม ปี การศึกษาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและปรับรหัสตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
ข้ อ 9 การด าเนิ นการให้นักศึ กษาที่ ประสงค์จะขอเปลี่ ย นสาขาวิชา ยื่นค าร้ อ งต่อ คณะที่ หลักสู ต ร
สาขาวิชาใหม่สงั กัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเดิม ไม่นอ้ ยกว่า
6 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ 10 การพิจารณาให้เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะที่หลักสู ตรสาขาวิชาใหม่สังกัดเป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการประจาคณะ
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ข้ อ 11 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 12 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 13 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือ
เป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)

คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 67/2552)
เรื่อง การเปลีย่ นแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นกั ศึ กษา อีกทั้งรักษาไว้ซ่ ึ งคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัย
อานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2548 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ 3/2552
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 จึงออกประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแผนการศึกษาไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2552) เรื่ อง การ
เปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
“แผนการศึกษา”
หมายถึง แผนการศึกษาที่นกั ศึกษาหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต เลือกเข้า
ศึกษา มี 2 แผน คือ แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั
โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ เช่น แผน ก แบบ ก1 เป็ นแผนการ
ศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ และหลักสูตรอาจกาหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นบั
หน่วยกิตแต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด แผน ก
แบบ ก2 เป็ นแผนการศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข.
เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้ งทา
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการศึกษาอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
“แบบการศึกษา”
หมายถึง แบบการศึกษาที่นกั ศึกษาหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตเลือกเข้า
ศึกษา มี 2 แบบ คือ แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั
โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ หลักสูตร
อาจกาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิม่ ขึ้นได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่ตอ้ งมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้ แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จ
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ปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ
1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72
หน่วยกิต แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมี การ
ทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ แบบ
2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ข้ อ 4 การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแผนและ/หรื อแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันและสาขาวิชาเดียวกัน
ข้ อ 5 ผู ้มี สิ ท ธิ์ ขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษา ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตรของแผน/แบบการศึกษาที่ตอ้ งการเปลี่ยนใหม่
ข้ อ 6 หลักเกณฑ์และการดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา
6.1 การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดาเนิ นการภายใน 1 ปี
การศึกษา ในกรณี ที่ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจาเป็ นอย่างยิง่ และ
ให้นาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็ นชอบ
6.2 การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา
6.2.1 รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว ในแผน/แบบการศึกษาเดิมที่เป็ นรายวิชาเดียวกับ
รายวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่
ต่ากว่าค่าคะแนน ตัวอักษร B หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S และนาค่าคะแนนมาคิด
เป็ นคะแนนเฉลี่ ยสะสม ในกรณี ที่ มิ ได้เป็ นรายวิชาในแผน/แบบการศึ ก ษาใหม่ ไม่
สามารถโอนหน่วยกิตได้
6.2.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ตามแผน/แบบการศึกษาใหม่ ต้อง
ลงทะเบี ยนใหม่ สาหรั บจานวนหน่ วยกิ ตรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิ สระ ที่
ลงทะเบียนและประเมินผ่านแล้ว หากมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกัน ให้เทียบโอนหน่วยกิต
ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึ กษาอิสระ และ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เป็ นผูพ้ ิจารณา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
6.3 นักศึ กษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึ กษา ให้ยื่นคาร้องต่อคณะที่ สาขาวิชาสังกัด โดย
ความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 3
สัปดาห์ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
6.4 ให้คณบดี คณะที่ สาขาวิชาสังกัดเป็ นผูอ้ นุ มตั ิโดยพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 20 วัน นับถัด
จากวันยื่นคาร้อง และแจ้งผลการอนุ มตั ิไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และสานักบริ หารและพัฒนา
วิิชาการ
ข้ อ 7 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 8 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 9 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 74/2548)
เรื่อง การเปลีย่ นระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 35 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึง
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2548) เรื่ อง การ
เปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 47/2544) เรื่ อง การเปลี่ยน
ระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รายวิชา”
หมายถึง กระบวนวิชาต่างๆที่เปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
“หลักสูตรเดิม” หมายถึง หลักสูตรที่นกั ศึกษากาลังศึกษา
“หลักสูตรใหม่” หมายถึง หลักสูตรที่นกั ศึกษาต้องการเปลี่ยนระดับการศึกษา
“ การเปลี่ยนระดับการศึกษา” หมายถึง การเปลี่ยนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในหลักสู ตรที่กาลังศึกษาให้
เป็ นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันในระดับที่ต่ากว่าหรื อสูงกว่าหลักสูตรที่กาลังศึกษานั้น
ข้ อ 5. ผูม้ ีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
5.1 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
5.2 กรณี ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ผูม้ ีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องเป็ น
5.2.1 นักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็ น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ากว่า 3.50 หรื อ
5.2.2 นักศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่ มีผลงานวิจยั เพื่อทา
วิทยานิพนธ์อนั มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ และ
5.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ที่จดั ขึ้นสาหรับนักศึกษาในระดับ
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ
ข้ อ 6. หลักเกณฑ์และการดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
6.1 การขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสาหรับนักศึกษาคนหนึ่งๆ สามารถกระทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 การโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา
6.2.1 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสู ตรเดิ มที่เป็ นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในหลักสู ตรใหม่ ให้
โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชา ที่มีค่าคะแนน B หรื อ S และนาค่าคะแนนมาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสม
6.2.2 รายวิชาที่ ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสู ตรเดิ ม ที่ มิได้เป็ นรายวิชาเดี ยวกับรายวิชาใน
หลักสู ตรใหม่ แต่มีเนื้ อหาสาระเกี่ ยวข้องใกล้เคียงกับบางรายวิชาในหลักสู ตรใหม่ ให้
พิจารณาเทียบโอนได้ โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิ พนธ์ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรใหม่
ทั้งนี้ ต้องขออนุ มตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ใหม่ให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึ กษาที่ ได้รับ
อนุมตั ิให้เปลี่ยนระดับการศึกษา
6.3 การนับระยะเวลาการศึกษา
6.3.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับต่ากว่าไปหลักสูตรระดับสูงกว่า ให้นบั ระยะเวลาการศึกษา
ตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่โดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม
6.3.2 การเปลี่ยนระดับการศึ กษาจากหลักสู ตรระดับสู งกว่าไปหลักสู ตรระดับต่ ากว่า ให้นับ
ระยะเวลาการศึ กษาตามเกณฑ์ของหลักสู ตรเดิ ม ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ เหลือภายหลังการ
เปลี่ยนระดับการศึกษาต้องไม่มากกว่าระยะเวลาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่
6.4 การเปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึ กษาให้เปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึ กษาที่ ได้รับอนุ มตั ิให้เปลี่ยน
ระดับการศึกษา โดยใช้รหัสตามปี การศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสู ตรเดิม และเปลี่ยนรหัส
ตามระดับการศึกษา และสาขาวิชาของหลักสูตรใหม่
6.5 การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนเปิ ดภาคการศึกษาของหลักสู ตรใหม่
และแจ้งผลการอนุมตั ิไปยังสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
ข้ อ 7. ให้นกั ศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ยืน่ คาร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเดิ ม คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรใหม่ และคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ 8. ให้คณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ การเปลี่ ยนระดับการศึ กษา โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 9. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 10. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 11 .ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 3/2551)
เรื่อง เกณฑ์ การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(แก้ ไขครั้งที่ 1)
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญาดุษฎี บัณฑิ ต เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยมีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิ ดผลดี ต่อ ทาง
วิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 36.6 ข้อ 37 และข้อ
54.3.1 นักศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิตที่ จะสาเร็ จการศึ กษาได้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการ
บริ หารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2551 เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2551 จึ ง แก้ ไ ขประกาศประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 76/2548) เรื่ อง เกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต โดยแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5.1 เป็ นดังนี้
“5.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่ มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั
สอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ดังนี้
TOEFL
(Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรื อ
TOEFL
(Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรื อ
TOEFL
(Internet Based)
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรื อ
IELTS
(Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน หรื อ
TU-GET
(1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรื อ
CU-TEP
(120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน หรื อ”
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 76/2548)
เรื่อง เกณฑ์ การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาต่ างประเทศ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
-------------------------ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 36.6 ข้อ 37 และ
ข้อ 54.3.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ าเร็ จการศึกษา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุ มครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึ งได้กาหนดเกณฑ์การประเมิ นความรู ้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 76/2548) เรื่ อง เกณฑ์
การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 54/2546) เรื่ อง เกณฑ์การประเมิน
ความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 80/2547) เรื่ อง เกณฑ์การประเมินความรู ้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แก้ไขครั้งที่ 1)
ข้ อ 4. การประเมิ นความรู ้ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญาดุ ษฎี
บัณฑิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ใช้การประเมิน
ความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ข้ อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรั บนักศึ กษาบัณฑิตศึ กษาระดับ
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั สอบ
จากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
TOEFL
(Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรื อ
TOEFL
(Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรื อ
IELTS
(Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน หรื อ
TU-GET
(1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรื อ
CU-TEP
(120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน หรื อ
5.2 ผลการสอบวัดความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ จดั สอบโดยคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หรื อ
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5.3 ผลการสอบผ่านการอบรมวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1, 2 และ 3 ที่จดั โดยคณะ
มนุ ษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ทั้งนี้ เฉพาะผูท้ ี่ สอบวัดความรู ้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในข้อ 5.2 ที่ได้คะแนนต่ากว่า 60 % ดังต่อไปนี้
5.3.1 35% และต่ากว่าให้เรี ยนวิชาการอ่านและการเขียน 1, 2 และ 3
5.3.2 ระหว่าง 36-45 % ให้เรี ยนวิชาการอ่านและการเขียน 2 และ 3
5.3.3 ระหว่าง 46-59 % ให้เรี ยนวิชาการอ่านและการเขียน 3
โดยผูท้ ี่สอบผ่านการอบรมในวิชาที่กาหนดให้เรี ยนจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับข้อ 5.2
ข้ อ 6. ให้นกั ศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 5.1
หรื อ 5.2 หรื อ 5.3 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะได้จดั ทาประกาศและแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบต่อไป
ข้ อ 7. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 8. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 4/2551)
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
(แก้ ไขครั้งที่ 2)
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษสาหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญามหาบัณ ฑิ ต เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและบังเกิ ด ผลดี ต่ อทางวิช าการตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 การสาเร็ จการศึกษา ข้อ 54.2.1
นักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิตที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีความรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการ
บริ หารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2551 เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2551 จึ ง แก้ ไ ขประกาศประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 77/2548) เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญามหาบัณฑิต โดยแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4.1 เป็ นดังนี้
“4.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่ มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั
สอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ดังนี้
TOEFL
(Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 470 คะแนน หรื อ
TOEFL
(Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน หรื อ
TOEFL
(Internet Based)
ไม่ต่ากว่า 52 คะแนน หรื อ
IELTS
(Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน หรื อ
TU-GET
(1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรื อ
CU-TEP
(120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน หรื อ”
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 7/2550)
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
( แก้ ไขครั้งที่ 1)
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษสาหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญ ญามหาบัณฑิ ต เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยมี ประสิ ท ธิ ภาพและบัง เกิ ด ผลดี ต่อทางวิชาการ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 9 การสาเร็ จการศึ กษา ข้อ 54.2.1
นักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิตที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีความรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
นั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการบริ หารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่ อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ.2549 จึ งแก้ไข ประกาศบัณฑิ ต วิทยาลัย (ฉบับที่ 77/2548) เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต โดยให้เพิ่มข้อความในข้อ 4.3 ดังนี้
4.3 ผลการเรี ยนและสอบผ่านรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate Student หรื อ
การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่จดั โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรื อรายวิชาเทียบเท่า
อื่นที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
สาหรับนักศึ กษาต่างชาติ ที่มาจากประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาประจาชาติ ให้ถือว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2550

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 77/2548)
เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

-------------------------ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 54.2.1 นักศึกษา
ในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิตที่ จะสาเร็ จการศึ กษาได้ จะต้องมีความรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น
เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผูส้ าเร็ จการศึ กษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อ
วัน ที่ 1 สิ ง หาคม 2548 จึ ง ได้ก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานความรู ้ ภ าษาอัง กฤษส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 77/2548) เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 53/2546) เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั สอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 475 คะแนน หรื อ
TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 152 คะแนน หรื อ
IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน หรื อ
TU-GET (1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรื อ
CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน หรื อ
4.2 ผลการสอบวัดความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ จดั สอบโดยคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนตั้งแต่ 50% ขึ้นไป หรื อ
4.3 ผลการเรี ยนและสอบผ่านรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate Student หรื อ การอบรม
ภาษาอังกฤษแบบเข้มที่จดั โดยคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรื อ
รายวิชาเทียบเท่าอื่นที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
ข้ อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามข้อ 4.1
หรื อ 4.2 หรื อ 4.3 ต่อสาขาวิชา เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติในการสาเร็ จการศึกษาของนักศึ กษาต่อไป
ข้ อ 6. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
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ข้ อ 7. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ น
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 815/2549)
เรื่อง หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการแต่ งตั้งทีป่ รึกษาเฉพาะเรื่อง
-------------------------เพื่อให้นักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาซึ่ งอยู่ในระหว่างการทาวิทยานิ พนธ์และการศึ กษาอิ สระ ได้รับ
คาปรึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ งในเชิ งลึ ก จากผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้า นต่า งๆที่ มี ค วามสาคัญ ยิ่ง ต่ อวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การศึกษาอิสระนั้นๆ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มคุณภาพของวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็ น
การใช้ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความรู ้ความชานาญในเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับการวิจยั ได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น และยังอาจขยายขอบเขตความร่ วมมือครอบคลุมไปถึงความร่ วมมือกับบุคลากรและหน่ วยงาน
ภายนอกในด้ า นการด าเนิ น การวิ จัย ร่ วมกัน อัน จะเป็ นการส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด ความเข้ม แข็ ง ในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 815 /2549) เรื่ องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง ”
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง (Specific subject advisor) หมายถึง คณาจารย์หรื อบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถให้คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระแก่นกั ศึกษาในด้านที่มีความเชี่ยวชาญได้เป็ นอย่างดี
ข้อ 4. ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
4.1 ระดับปริ ญญาโท ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในทางปฏิบตั ิสูงในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะให้คาปรึ กษา
และเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าหรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4.2 ระดับปริ ญญาเอก ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องของวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะให้คาปรึ กษา และ
เป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
ข้อ5. ภาระงานของที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง
5.1 ผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 4 จะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง ในเวลาเดี ยวกันได้ไม่
เกิน10เรื่ อง
5.2 ในกรณี ที่เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถคิดภาระงานการเป็ นที่ ปรึ กษาเฉพาะ
เรื่ อง ได้เท่ากับร้อยละ10ของภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักต่อวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
หนึ่ งเรื่ อง ทั้งนี้ การคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ให้ถือตามหลักเกณฑ์หรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 6. ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระแต่ละเรื่ องจะแต่งตั้งได้ไม่เกินจานวนดังนี้
6.1 ระดับปริ ญญาโท ไม่เกิน 2 คน
6.2 ระดับปริ ญญาเอก ไม่เกิน 3 คน
ข้อ 7. ให้คณบดีคณะที่ รับผิดชอบหลักสู ตร เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งหรื อยกเลิกการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของที่
ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องแต่ละราย
ข้อ 8. การขออนุ มตั ิ แต่ง ตั้งที่ ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องในแต่ล ะกรณี ให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาหลักโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนั้นๆ จัดทาเอกสารเพื่อประกอบการเสนอพิจารณา
แต่งตั้งดังต่อไปนี้
8.1 รายละเอียดของคุณสมบัติตามข้อ 4
8.2 กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อวิทยานิพนธ์เรื่ องนั้นๆ
8.3 แผนงานและช่วงระยะเวลาที่ให้คาปรึ กษา พร้อมดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จในการให้คาปรึ กษา
8.4 หนังสื ออนุญาตจากต้นสังกัดของที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง ในกรณี ที่แต่งตั้งบุคคลนอกคณะที่มี
ต้นสังกัด
8.5 เอกสารอื่นๆตามความเหมาะสม หรื อเอกสารที่คณะกาหนด
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประเมินสัมฤทธิ์ ผลของการแต่งตั้งที่ ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องของ
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานให้คณบดีทราบ
ข้อ 10. คณะอาจกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้โดยให้ออกเป็ นประกาศของคณะ
ข้อ 11 . ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดี

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 936 /2550)
เรื่อง การเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาการศึกษาอิสระ
-------------------------เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ การให้ ค าปรึ กษาการศึ ก ษาอิ ส ระ ตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของที่ ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 936/2550) เรื่ อง การเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ”
ข้อ 2. ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี ” หมายถึ ง คณบดี ข องคณะ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย หรื อ หัวหน้า หน่ ว ยงานที่ มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“การศึ กษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึ กษาอิสระที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข.
“อาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรื อผูท้ ี่ มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อ
ปฏิบตั ิงานในหลักสู ตร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจยั และมีคุณสมบัติตามที่
กาหนด ของภาระงานด้านการเรี ยนการสอน
“ผูท้ รงคุณวุฒิ” หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ในการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่กาหนดในหน้าที่น้ นั ๆ
“ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ โดยที่ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งอาจไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ แต่เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในเรื่ องที่นกั ศึกษาทาการศึกษาอิสระ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อ
กระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ
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“อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึ กษาอิสระ” หมายถึง อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น
การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและควบคุมดูแลรวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบการศึกษา
อิสระของนักศึกษา
“หลักสู ตร” หมายถึ ง หลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น หรื อ
หลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ที่ ร่ ว มกับ สถาบัน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต
ข้อ 4. อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
4.1 เป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท
และมีตาแหน่ง ทางวิช าการไม่ต่ า กว่า ผูช้ ่ว ยศาสตราจารย์ หรื อ ผูท้ ี่มีว ฒ
ุ ิท างการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป
เป็ นผูเ้ ชี่ย วชาญเฉพาะ ที่มีค วามรู ้ ความเชี ่ย วชาญและประสบการณ์ สูงในเรื่ องที่ นักศึ กษา
ทาการศึกษาอิสระ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรื อกระทรวง หรื อวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ
ข้อ 5. การขอแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึ กษาอิสระ
ให้ดาเนิ นการดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร หรื อผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เสนอเหตุผลความ
จาเป็ นในการเสนอขอแต่งตั้ง พร้อมทั้งแสดงแนวทางในการปฏิบตั ิที่จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาอิสระ ให้การทาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดปั ญหา ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบโดยแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1) ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อ
2) ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
และ/หรื อผลงานที่แสดงถึงความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญ ซึ่ ง มีความเกี่ย วข้องและความจาเป็ นหรื อเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาอิสระเรื่ องนั้น ๆ
5.2 หากได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต ศึก ษาประจ าคณะให้
แต่ง ตั้ง เป็ นที ่ป รึ ก ษาการศึก ษาอิส ระได้ ให้ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร เสนอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ และแต่งตั้งต่อคณบดี ของคณะที่ หลักสู ตรสังกัด ดังนี้
1) ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อ
2) ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
และ/หรื อผลงานที่แสดงถึงความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญ ซึ่ ง มีความเกี่ย วข้องและความจาเป็ นหรื อเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาอิสระเรื่ องนั้น ๆ
3) หนังสื อยินยอมที่จะทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และยอมรับ
ที่จ ะปฏิบ ตั ิต ามระเบีย บและประกาศต่า ง ๆ ของมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ในเรื ่ อ งเกี ่ย วกับ การควบคุม ดูแ ล
การศึกษาอิสระ
4) หนังสื อเห็นชอบจากต้นสังกัด (ในกรณี ที่มีตน้ สังกัด)
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5) คาร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระของนักศึกษา
5.3 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทราบ โดยแนบเอกสารประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางานและผลงานตามข้อ 5.1) และ 5.2) มาด้วย
ข้อ 6. คณะอาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระร่ วมได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
ข้อ 7. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 8. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิ บัติไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
ปฏิ บัติตามประกาศนี้ ให้คณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัย มี อานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัย
ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ.2550

(ลงชื่อ) สุ มนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 67/2548)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การขยายจานวนนักศึกษาในคาปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็ นกรณีพเิ ศษ
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการขยายจานวนนักศึ กษาในความรั บผิดชอบปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของอาจารย์ที่ปรึ กษามี
หลักเกณฑ์ที่ เป็ นแนวทางให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และนาไปสู่ ผ ลที่ จะเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการให้หลักสู ตรที่มีอาจารย์ประจาที่ มีศกั ยภาพพร้อมที่ จะดูแลนักศึกษาในคาปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ได้มากกว่า 5 คน ตามนัยของ ข้อ 25 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบ
การบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 67/2548) เรื่ อง
หลักเกณฑ์การขยายจานวนนักศึกษาในคาปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรณี พิเศษ”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. การพิจารณาคาขอให้คณะดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนเริ่ มภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ควรพิจารณา
คาขอของอาจารย์ในคณะพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียว โดยควรมีการกาหนดปฏิทินการดาเนิ นการที่ชดั เจนและ
ประกาศให้คณาจารย์ในคณะได้ทราบล่วงหน้า
ข้ อ 4. อาจารย์ประจาที่จะขอขยายจานวนนักศึกษาตามประกาศนี้ ต้องมีผลงานดังต่อไปนี้
4.1 มีผลงานวิจยั 3 ปี ย้อนหลังตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการที่มีผปู ้ ระเมินอิสระ (Peer Review) ใน
ระดับนานาชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 3 เรื่ อง หรื อในระดับชาติไม่นอ้ ยกว่า 6 เรื่ อง หรื อ คละกันตาม
สัดส่วนที่เทียบได้ไม่นอ้ ยกว่านี้
4.2 มีผลงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1) เคยเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2) นักศึกษาในความดูแลที่สาเร็ จการศึกษาแล้วใช้เวลาศึกษาเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 เท่า ของ
ระยะเวลาตามแผนการศึกษา
3) นักศึกษาในคาปรึ กษาที่ผา่ นมาจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 มีผลงานวิทยานิพนธ์ซ่ ึง
ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
4.3 มี ทุ น วิจัย หรื อ มี โ ครงการวิจัย ที่ มี ง บประมาณสนับ สนุ น ซึ่ ง จะใช้เ ป็ นสาระส าคัญ ของ
วิทยานิพนธ์ตามแผนที่เสนอ
4.4 ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักอยูแ่ ล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เรื่ อง
4.5 มีคุณสมบัติหรื อผลงานอื่นตามที่คณะกาหนด
ข้ อ 5. ให้อาจารย์ประจาที่ มีคุณสมบัติตาม ข้ อ 4 ซึ่ งประสงค์จะขอขยายจานวนนักศึ กษาในคาปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เสนอแผนงานพร้อมทั้งผลสัมฤทธิ์ พร้อมดัชนี ช้ ีวดั ที่ คาดว่าจะได้รับให้กรรมการบริ หารหลักสู ตร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลสัมฤทธิ์ดงั กล่าวได้แก่ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีความก้าวหน้าตามแผนการศึกษา
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ผลงานวิทยานิ พนธ์ได้รับการเผยแพร่ นักศึ กษาสามารถจบการศึกษาสอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนการศึกษา
ของหลัก สู ตร เป็ นต้น ทั้ง นี้ แผนงานดัง กล่า วต้อ งมี ร ะยะเวลาไม่ เกิ น 5 ปี และจ านวนนัก ศึ กษาในคาปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ (ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาในคาปรึ กษาที่มีอยูแ่ ล้วด้วย) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งต้องมีจานวนไม่เกิน 10 คน
ข้ อ 6. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ เป็ นผูอ้ นุมตั ิและยกเลิก
การขอขยาย
ข้ อ 7. ในกรณี ที่อาจารย์ผขู ้ อ มีคุณสมบัติและผลงานไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 4 แต่คณะพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็ น
ผูม้ ีศกั ยภาพสูง ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสริ มความเข้มแข็งทางวิชาการ และสอดคล้องกับ
ทิศทางและนโยบายของคณะ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ อาจเสนอ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก็ได้
ข้ อ 8. คณะอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
ข้ อ 9. ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประเมินสัมฤทธิ์ ผลของการขอขยายนี้ ทุกภาคการศึกษา และ
รายงานผลต่อคณบดีที่หลักสูตรสังกัด ในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าผลการดาเนิ นงาน จะไม่สัมฤทธิ์ ตามที่ต้ งั ไว้ คณะ
อาจลดจานวนการขยาย หรื อลดระยะเวลาของแผน หรื อยกเลิกการอนุมตั ิการขยาย เป็ นกรณี ๆ
ข้ อ 10. ให้คณะสรุ ปแจ้งผลการอนุมตั ิตามข้อ 3 และการประเมินผลตามข้อ 9 ต่อคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน
ข้ อ 11. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 12. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ข้ อ 13. ในกรณี ที่มีความจาเป็ น คณะอาจพิจารณาคาขอประจาภาคต้น ปี การศึกษา 2548 ได้ แต่ท้ งั นี้ ให้
แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2548
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

คู่มือนักศึกษา 2557

101

คู่มือนักศึกษา 2557

102
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 68/2548)
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารแต่ งตั้งอาจารย์ บัณฑิตพิเศษ
-------------------------เพื่อให้มีแนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ เพื่อทาหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึ กษา ตามนัยแห่ ง ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 และ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ
เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และ
มีประสิ ทธิ ภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการ
บริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 68/2548) เรื่ อง แนว
ปฏิบตั ิการแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ในประกาศนี้
อาจารย์ บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รั บการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการเรี ยนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทาง
วิชาการตามที่กาหนดในหน้าที่น้ นั ๆ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นอาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่บางส่ วนในการ
เรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึ กษา โดยผูท้ ี่ ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
และหรื อตาแหน่ งทางวิชาการตามที่กาหนดในหน้าที่น้ นั ๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรื อ
ความชานาญเฉพาะที่ เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ
ทั้งนี้ หาก จะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อ
กระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สานัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
กาหนด แต่ห ากจะแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นบุคลากร
ประจามหาวิทยาลัยเท่านั้น
ข้ อ 4. คณบดี ของคณะที่ หลักสู ตรสังกัด อาจแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ทาหน้าที่เป็ น ผูส้ อนรายวิชา กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ กรรมการสอบอื่นๆ หรื อทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนอื่นๆได้ ทั้งนี้โดยให้คานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็ นหลัก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อ 5. การแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 69/2548) เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ง อาจารย์บัณ ฑิ ต พิ เ ศษเป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหลัก
วิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ข้ อ 6. ในกรณี ที่มีความจาเป็ น ต้องแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยก่ อน ทั้งนี้ ให้คณบดี ที่หลักสู ตรสังกัดเสนอโดยแสดง
เหตุผลความจาเป็ น พร้อมแนบประวัติโดยย่อและผลงานที่แสดงความเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญ หรื อความชานาญ
เฉพาะ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยานิพนธ์ที่จะทาการสอบนั้นๆ
ข้ อ 7. ในหลักสูตรหนึ่งๆ ภาระงานรวมของอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษที่คณะมอบหมาย ไม่ควรมากกว่าภาระงานรวม
ของอาจารย์ประจาในหลักสูตรนั้น
ข้ อ 8. คณะควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุ ด ใดชุ ดหนึ่ ง ทาหน้า ที่ กลั่นกรองคุ ณ สมบัติแ ละความ
เหมาะสมในการแต่งตั้ง รวมทั้งควรให้มีการประเมินผลการมอบหมายงานอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษทุกภาคการศึกษา
ข้ อ 9. ในการแต่งตั้งแต่ละกรณี น้ นั ให้ระบุหน้าที่ รวมทั้งระยะเวลาการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
ข้ อ 10. คณะอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเพิม่ เติมอีกก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
ข้ อ 11. ให้คณะสรุ ปแจ้งการแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ
ข้ อ 12. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 13. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิ บตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 69/2548)
เรื่อง การแต่ งตั้งอาจารย์ บัณฑิตพิเศษเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
-------------------------เพื่อให้มีแนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิที่มิได้เป็ นอาจารย์ประจา ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ (Major advisor) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิ ต ศึ กษา พ.ศ. 2548 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงกาหนดแนว
ปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศฉบับนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2548) เรื่ อง
การแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิ ก ประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2547) เรื่ อง การแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4.อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ในประกาศนี้ หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งตั้งให้
ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิ ตศึ กษา ตามความหมายในระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 ข้อ 16.10
ข้ อ 5. ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ให้ทาหน้าที่เป็ นเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ (Major advisor) ต้องมีเหตุผลหรื อความจาเป็ นตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 เป็ นผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความร่ วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 เป็ นผูซ้ ่ ึงทางานในภาคอุตสาหกรรมหรื อภาคเอกชนที่มีความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีหรื อขาดแคลน
5.4 เหตุผลหรื อความจาเป็ นอื่นๆ
ข้ อ 6. อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษที่จะแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษา
อิสระ (Major advisor) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 16.8 และที่ มีผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการในด้านที่ มีความเชี่ ยวชาญอย่าง
ต่อเนื่อง
6.2 เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 16.9 ที่ มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขานั้น ๆ เป็ นที่
ยอมรั บในระดับหน่ วยงานหรื อกระทรวงหรื อวงการวิชาชี พด้านนั้น ๆ เที ยบได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับ 9 ขึ้นไป และความชานาญหรื อความเชี่ ยวชาญนั้นมีความจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระเรื่ องนั้น ๆ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อ 7. การแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักในการดูแลวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ (Major
advisor) ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.1 ให้ดาเนินการดังนี้
7.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร เสนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ นในการเสนอขอแต่ ง ตั้ง ต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบโดยแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังนี้
7.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อของผูท้ รงคุณวุฒิ
7.1.2 ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญของผูท้ รงคุณวุฒิ
7.2 หากได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ ให้แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นที่ปรึ กษาหลักได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิและแต่งตั้งต่อคณบดีที่หลักสูตรสังกัด ดังนี้
7.2.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อของผูท้ รงคุณวุฒิ
7.2.2 ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญของผูท้ รงคุณวุฒิ
7.2.3 หนังสื อแสดงความยินดีที่จะทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษา
อิสระ (Major advisor) และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่ องเกี่ยวกับการดูแลวิทยานิพนธ์
7.2.4 หนังสื อเห็นชอบจากต้นสังกัดของผูท้ รงคุณวุฒิ (ในกรณี ที่ผทู ้ รงคุณวุฒิมีตน้ สังกัด)
7.2.5 เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจาอย่างน้อย 1 คนเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (Coadvisor) และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.2.6 หนังสื อแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาของตนในครั้งนี้
7.3 สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้ อ 8. การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ (Major advisor)
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.2 ให้ดาเนินการดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร เสนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ นในการเสนอขอแต่ ง ตั้ง ต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบโดยแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังนี้
8.1.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อ ของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
8.1.2 ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ ได้ตีพิมพ์ในด้านที่ มีความเชี่ ยวชาญ และ/หรื อ
ผลงานที่ แสดงถึ งความชานาญหรื อความเชี่ ยวชาญ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ ซึ่ งมี ความ
เกี่ ยวข้องและความจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
เรื่ องนั้นๆ
8.2 หากได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจาคณะ ให้แต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะเป็ นที่ ป รึ ก ษาหลัก ได้ ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รเสนอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
8.2.1 ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานโดยย่อ ของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ

คู่มือนักศึกษา 2557

105

คู่มือนักศึกษา 2557

106
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
8.2.2 ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และ/หรื อ
ผลงานที่ แสดงถึ งความชานาญหรื อความเชี่ ยวชาญ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ ซึ่ งมี ความ
เกี่ยวข้องและความจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
เรื่ องนั้นๆ
8.2.3 หนังสื อแสดงความยินดี ที่จะทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
(Major advisor) และยิน ดี ที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บและประกาศต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมวิทยานิพนธ์
8.2.4 หนังสื อเห็ นชอบจากต้นสังกัดของผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ (ในกรณี ที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะมีต ้น
สังกัด)
8.2.5 เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจาอย่างน้อย 1 คนเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (Coadvisor) และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2.6 หนังสื อแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาของตนในครั้งนี้
8.3 เมื่ อ คณะกรรมการประจาบัณฑิ ต วิทยาลัย พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบแล้ว ให้คณบดี ที่
หลักสู ตรสังกัดพิจารณาแต่งตั้ง และสาเนาคาสั่งแต่งตั้งแจ้งคณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้ อ 9. อาจารย์บัณ ฑิ ตพิ เศษที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้ง เป็ นที่ ป รึ ก ษาหลัก วิท ยานิ พนธ์ หรื อการศึ กษาอิ ส ระ
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาของนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ไม่เกิน 5 เรื่ อง แต่รวมทุกสถาบันแล้วไม่เกิน 10 เรื่ อง
ข้ อ 10. ให้คณะส่งระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลวิทยานิพนธ์ให้กบั อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ
ข้ อ 11. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 12. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 35/2549 )
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
(แก้ ไขครั้งที่ 1)
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การสอบประมวลความรู ้ แ ละการสอบวัด คุ ณ สมบัติ ต ามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 36.2 และ ข้อ 36.5 เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และบังเกิ ดผลดี ต่ อการจัดการศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึ กษา อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่ ง ข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 จึงแก้ไข ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
5.3.1 นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 และ แบบ 2
5.3.2 นักศึ กษาหลักสู ต รปริ ญ ญามหาบัณฑิ ต ที่ มี ค วามประสงค์จ ะขอเปลี่ ย นระดับ
การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่
ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ประเมินผลเป็ น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 12 หน่ วยกิ ต และได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมในภาคสุ ดท้ายก่ อนการสอบวัด
คุณสมบัติไม่ต่ากว่า 3.5 หรื อนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก
1 ที่ มีผลงานวิจยั เพื่อทาวิทยานิ พนธ์อนั มีศักยภาพที่ จะพัฒนาเป็ นวิทยานิ พนธ์ใน
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ท้ งั นี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร/
ภาควิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด
5.6 นักศึ กษาตามข้อ 5.3 ที่ สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง
ภายในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผา่ น จะพ้นสภาพ
การเป็ นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 60.8 เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิให้เปลี่ยนระดับการศึ กษา ตามประกาศบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 74/2548 เรื่ อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาตามข้อ 5.3.2 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมีสภาพเป็ นนักศึกษา
ในหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิตต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 70/2548 )
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การสอบประมวลความรู ้ แ ละการสอบวัด คุ ณ สมบัติ ต ามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 36.2 และ ข้อ 36.5 เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และบังเกิ ดผลดี ต่ อการจัดการศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึ กษา อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่ ง ข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การ
สอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 60/2544) เรื่ อง การสอบ
ประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ และให้ ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู ้
ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิช าเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งกาหนดให้นกั ศึกษาในหลักสู ตร
ปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การสอบประมวลความรู ้เป็ นการสอบข้อเขียน หรื อการสอบปากเปล่า หรื อการสอบทั้งสองแบบ
4.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดสอบประมวลความรู ้ ภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง ในกรณี ที่จาเป็ นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
4.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู ้ได้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
4.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ ให้เป็ นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรื อ U
หมายถึง สอบไม่ผา่ น
ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
4.5 นักศึกษาตามข้อ 4.3 ที่ สอบประมวลความรู ้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง
ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู ้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 60.8
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ข้ อ 5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู ้ความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนิ นการวิจยั โดย
อิสระ และเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ ซึ่งกาหนดให้นกั ศึกษาที่
เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบข้อเขียนหรื อการสอบปากเปล่า หรื อทั้งสองแบบใน
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง ในกรณี ที่จาเป็ นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการ
ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอรายชื่อให้คณบดี
คณะที่หลักสูตรสังกัดเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
5.3.1 นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ตามหลักสู ตร แบบ 1 ต้องสอบผ่านภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
5.3.2 นักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญาดุ ษฎี บัณฑิ ต ที่ สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโท ตาม
หลักสูตร แบบ 2.1 ต้องสอบผ่านภายในภาคการศึกษาที่ 2
5.3.3 นักศึ กษาหลักสู ต รปริ ญญาดุ ษฎี บัณฑิ ต ที่ สาเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ตาม
หลักสูตรแบบ 2.2 ต้องสอบผ่านภายในภาคการศึกษาที่ 3
5.3.4 นักศึ กษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต ที่ มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับ
การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็ น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุ ดท้าย
ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ากว่า 3.5 หรื อนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่ มี
ผลงานวิจยั เพื่อทาวิทยานิ พนธ์อนั มีศกั ยภาพที่ จะพัฒนาเป็ นวิทยานิ พนธ์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ท้ งั นี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร/ภาควิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด
5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็ นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรื อ U หมายถึง
สอบไม่ผา่ น
ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
5.5 นักศึ กษาที่ สอบวัดคุ ณสมบัติผ่านแล้ว จะเรี ยกว่า นักศึ กษาปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต มี สิทธิ์
เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได้
5.6 นักศึกษาตามข้อ 5.3 ที่ สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง
นั ก ศึ ก ษาที่ สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ค รั้ งที่ ส องแล้ ว ไม่ ผ่ า น จะพ้ น สภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษา ตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2548 ข้อ 60.8 เว้นแต่ได้รับอนุ มตั ิให้เปลี่ยน
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ระดับการศึ กษา ตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 74/2548 เรื่ อง การเปลี่ยนระดับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาตามข้อ 5.3.4 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมีสภาพเป็ นนักศึกษา
ในหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิตต่อไป
ข้ อ 6 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 7 ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิ บตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือ
เป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 81 /2548)
เรื่อง เงือ่ นไขและแนวปฏิบัตใิ นการขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึ กษา ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 61 การขอกลับเข้าเป็ นนักศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัย
อานาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อ
วันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึงกาหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบตั ิในการขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548) เรื่ อง เงื่อนไข
และแนวปฏิบตั ิในการขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 61/2544) เรื่ อง เงื่อนไขและแนว
ปฏิบตั ิในการขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา ต้องเป็ นผูท้ ี่
4.1 ได้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ข้อ 60.2 และ 60.4
4.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ก่อนการพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
4.3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณะที่สาขาวิชาสังกัด
ข้ อ 5. การขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษาสามารถกระทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บุคคลที่ประสงค์จะขอ
คืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา ต้องยืน่ คาร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดไม่นอ้ ยกว่า 3 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ 6. การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นบั ระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่ถูกให้พน้ สภาพและ
หลังการคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา รวมแล้วไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบข้างต้น ข้อ 14
ข้ อ 7. การนับหน่วยกิต ให้นบั หน่วยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้วทั้งหมด ส่ วนรายวิชาที่ยงั ไม่
มีการประเมินผล จะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
ข้ อ 8. ค่ าธรรมเนี ยมการขอคื น สถานภาพ ผูท้ ี่ ได้รั บอนุ มตั ิ ใ ห้คืน สถานภาพเป็ นนักศึ กษาต้องชาระ
ค่าธรรมเนี ยมการขอคื นสถานภาพเป็ นนักศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมที่ เก็บเป็ นรายภาคการศึ กษาตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้ อ 9. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 10. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 80/2548)
เรื่อง การขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษา
-------------------------เพื่อให้มีแนวปฏิบตั ิในการขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตร ซึ่ ง
ก าหนดให้ ก ารตี พิ ม พ์ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงื่ อ นไขในการส าเร็ จ การศึ ก ษา ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 55 อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 จึง
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศฉบับนี้ เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 80/2548) เรื่ อง
การขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษา”
ข้ อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 57/2547) เรื่ อง การขอขยายเวลา
การสาเร็ จการศึกษา และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4. นักศึกษาผูม้ ีสิทธิ์ยนื่ คาร้องขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษาตามประกาศนี้ตอ้ ง
4.1 เป็ นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตรซึ่ งกาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
เงื่อนไขในการสาเร็ จการศึกษา และ
4.2 นักศึกษาได้ดาเนิ นการต่าง ๆ จนผ่านเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยูใ่ น
ระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนด และ
4.3 นักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาสูงสุดที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร หรื อระยะเวลา
สู ง สุ ด ที่ ก าหนด ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ว่า ด้ว ยการศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2548 หมวดที่ 3 ข้อ 14 แล้ว
ข้ อ 5. นักศึ กษาต้องยื่นคาร้องขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึ กษาที่ คณะที่ สังกัดก่อนสิ้ นสุ ดเวลาการมี
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาอย่างน้อย 30 วัน และให้คณะพิจารณาการอนุมตั ิให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน
ข้ อ 6. การขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 นักศึกษายื่นคาร้องต่อคณบดีที่หลักสู ตรสังกัดโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยต้องแนบเอกสารดังนี้
6.1.1 สาเนาเอกสารที่ แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสู ตร เช่น หนังสื อ
รับรองผลการเรี ยน (Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิ พนธ์
หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็ นต้น
6.1.2 สาเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสื อนาส่ ง พร้อมทั้งชื่อวารสารหรื อสถาบัน ที่
ส่งไปขอตีพิมพ์
6.2 ให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดพิจารณาอนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาได้ 1 ภาคการศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อ 7. ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องขอขยายเวลาเพิ่มเติมอีก นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีที่หลักสู ตร
สังกัดภายใน 30 วันก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ได้รับอนุ มตั ิในครั้งแรก โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นพร้อมแนบ
รายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและประธานกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร ให้คณบดีพิจารณาอนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาเพิ่มเติมได้อีก 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการให้แล้ว
เสร็ จภายใน 15 วัน
ข้ อ 8. การอนุ มตั ิ ในแต่ละครั้ งให้คณะสาเนาคาอนุ มตั ิ แจ้งให้บัณฑิ ตวิทยาลัยและสานักบริ หารและ
พัฒนาวิชาการ ทราบภายใน 15 วัน
ข้ อ 9. นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษาตามประกาศนี้ ไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยม
รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 10. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้ อ 11.ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ คาวินิจฉัยของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548

(ลงชื่อ) สมหมาย ปรี เปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรี เปรม)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 28/2542)
เรื่อง การจัดทาแผนการศึกษา (Study Plan) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การศึ กษาของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยมีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2542 จึงกาหนดให้นกั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจัดทาแผนการศึกษา (Study Plan) ดังนี้
1. นักศึกษาต้องเสนอขออนุมตั ิแผนการศึกษา (Study Plan) ต่อหัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชา ในภาคการศึ กษาแรกที่เข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อประธานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ หากนักศึกษาไม่เสนอแผนการศึกษาตามกาหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไป
2. นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาได้หากมีความจาเป็ น โดยยื่นคาร้องขอ
อนุ ม ัติ เ ปลี่ ย นแปลงแผนการศึ ก ษาผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาทั่ว ไปหรื อ ประธานที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรี ยนวิชาไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ) เทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์
(นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2542)
เรื่อง แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก หรือวิชาสัมพันธ์ /
วิชารองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนวิชาเลือก หรื อวิชาสัมพันธ์/วิชารอง ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิดผลดีแก่
นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
11/2542 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2542 จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนวิชาเลือก หรื อวิชาสัมพันธ์/
วิชารอง ดังนี้
1. การลงทะเบียนเรี ยนวิชาเลือก หรื อวิชาสัมพันธ์/วิชารอง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
2. สาหรับหลักสูตรที่กาหนดให้สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ (XXX XXX) นอกเหนื อจาก
ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร หากภาควิชา/สาขาวิชามีความจาเป็ นให้นักศึ กษาเรี ยน ให้หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชาเสนอขออนุมตั ิต่อคณบดี ก่อนการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น ๆ
3. ในกรณี ที่เป็ นรายวิชาระดับปริ ญญาตรี ต้องเป็ นรายวิชาระดับ 3XX หรื อ 4XX ที่ มี
ความสัมพันธ์และสนับสนุนการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ ให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเสนอ
ขออนุมตั ิต่อคณบดี เป็ นเฉพาะราย ก่อนการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น ๆ และให้นบั เป็ นวิชาเลือก หรื อวิชา
สัมพันธ์/วิชารอง ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2542 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ) เทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์
(นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รักษาราชการแทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 26/2542)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการสอบประมวลความรู้ สาหรับหลักสู ตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก
-------------------------การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมิน
ความรู ้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อ การสอบลักษณะเดียวกันที่
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น ซึ่ ง อาจเป็ นการสอบข้อเขียนหรื อการสอบปากเปล่า หรื อทั้งสองแบบก็ได้ และเพื่อให้การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู ้ของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก ที่ได้กาหนดให้
นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู ้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิดผลดีแก่นกั ศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2542
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2542 จึงกาหนดแนวปฏิ บตั ิในการสอบประมวลความรู ้ ของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญา
มหาบัณฑิต แผน ก ดังนี้
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู ้ได้ ต้องลงทะเบียนรายวิชามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนรายวิชาในหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู ้ ให้ยนื่ คาร้องต่อคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนวันสอบอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์
3. ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้เป็ นผูด้ าเนิ นการสอบ ซึ่ งประกอบด้วยประธานและกรรมการ
รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 คน โดยภาควิชา/สาขาวิชาเสนอชื่อให้คณะฯแต่งตั้ง
ในกรณี ที่มีการสอบประมวลความรู ้เป็ นรายบุคคล ให้ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ น
ประธานกรรมการสอบ
4. การประเมินผลสอบประมวลความรู ้ ให้ใช้คาว่า “สอบผ่าน” หรื อ “สอบไม่ผ่าน” โดยให้ประธาน
คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะฯ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชาภายใน 30 วันนับจากวันสอบ
นักศึกษาที่สอบประมวลความรู ้ไม่ผ่าน จะต้องขอสอบประมวลความรู ้จนกว่าจะสอบผ่าน และการขอ
สอบประมวลความรู ้ครั้งต่อไปต้องห่างจากครั้งก่อนไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
5. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์
6. ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ กบั การสอบประมวลความรู ้ของสาขาวิชาที่มิได้กาหนดไว้ใน
หลักสูตรได้ โดยอนุโลม
ทั้งนี้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2542 เป็ นต้นไป และประกาศใดที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ) เทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์
(นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทกั ษ์)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
ฉบับที่ 009/2551
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการแก้ เกรด I ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การจัดการศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดาเนิ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งเป็ นการกากับคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบตั ิในการแก้เกรด I ของ
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
1. ระยะเวลาการแก้เกรด I
นักศึกษาที่ได้เกรด I จะต้องดาเนิ นการติดต่ออาจารย์ประจาวิชา เพื่อขอสอบชดเชย และ/หรื อปฏิบตั ิงานให้ครบ
ตามที่อาจารย์ประจาวิชากาหนด ภายในภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนั้นจะได้รับการเปลี่ยนเกรด I เป็ น F
2. การขอขยายเวลาการแก้เกรด I
กรณี ที่นักศึ กษาไม่สามารถดาเนิ นการแก้เกรด I ภายในกาหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นักศึ กษาจะต้อง
ด าเนิ นการขออนุ ม ัติ ขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์อย่างช้า 7 วัน ก่อนวันสุดท้ายของการเรี ยนในภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาจะต้องดาเนินการแก้เกรด I
ทั้งนี้ นักศึกษาจะขออนุมตั ิขยายเวลาการแก้เกรด I ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดการอนุมตั ิ
ให้ขยายเวลาการแก้เกรด I แล้ว แต่นกั ศึกษายังไม่สามารถดาเนินการแก้เกรด I ให้แล้วเสร็ จนักศึกษาจะได้รับการ
เปลี่ยนเกรด I เป็ นเกรด F ทันที ยกเว้นเฉพาะกรณี ที่อาจารย์ประจาวิชาไม่สามารถดาเนินแก้เกรด I ให้แก่นกั ศึกษา
ได้เท่านั้น
3. ผลการแก้เกรด I
สาหรับในรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารย์ประจาวิชาจะเปลี่ยนผลการเรี ยนจาก
เกรด I ได้ไม่เกินเกรด B+ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ
4. ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) ไพศาล สุวรรณน้อย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ไพศาล สุวรรณน้อย)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 6/2550)
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการสอบประมวลความรู ้ สาหรับนักศึ กษาหลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แผน ข เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการสอบประมวลความรู ้ไว้ดงั นี้
1. การสอบประมวลความรู ้เป็ นการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู ้ความสามารถของนักศึ กษาใน
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
2. เนื้ อหาวิชาที่สอบแบ่งเป็ น 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบริ หาร (Management) หมวดวิชาการ
วิจยั (Research) หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู ้ (Information and Knowledge Management) หมวด
วิชาการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ (Information Organization and Development) และหมวดวิชาการบริ การ
สารสนเทศ (Information Services) นักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกสอบ 3 หมวดวิชา จาก 5 หมวดวิชาข้างต้น
3. รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหมวดวิชา
หมวดวิชาการบริ หาร ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ ยวกับ หลักและทฤษฎี การบริ หาร การ วางแผนและการ
จัด ท าโครงการ การบริ ห ารงานบุ ค คล การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง าน และการ ประยุกต์ท ฤษฎี การบ ริ ห าร
สมัยใหม่ในการจัดการองค์การ ฯลฯ
หมวดวิชาการวิจัย ครอบคุลมเนื้ อหาเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอผลการวิจยั
หมวดวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ ความรู ้ในบริ บทของ
องค์การ และสังคม เทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมความรู ้และห้องสมุดดิจิทลั ฯลฯ
หมวดวิช าการพัฒ นาและจัด ระบบสารสนเทศ ครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การพัฒ นา และจัด การ
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เนื้ อหาสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่และทารายการทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล การจัดทาดรรชนี และสาระสังเขป ธีซอรัสและหัวเรื่ อง แนวคิดและกล
ยุทธ์การค้นคืนสารสนเทศ
หมวดวิชาการบริ การสารสนเทศ ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีการ บริ การ การวางแผน
และการบริ หารงานบริ การ เทคโนโลยีที่ใช้ในงานบริ การสารสนเทศ แนวโน้มใหม่ใ นการบริ การ และการ
ประเมินคุณภาพของการบริ การ ฯลฯ
4. กาหนดการจัดสอบ จะดาเนิ นการจัดสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรี ยนของแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้กาหนดวันและเวลาที่จดั สอบแต่ละครั้งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
5. การขอสอบ นักศึ กษาที่ประสงค์จะขอสอบประมวลความรู ้จะต้องยื่นแบบฟอร์ มขอสอบประมวล
ความรู ้ (บว.30) พร้อมชาระเงินที่งานบริ การการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และยื่นแบบขอสอบ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เพื่อระบุหมวดวิชาที่ตอ้ งการเลือกสอบที่สาขาวิชา อย่างน้อย 15 วัน ก่อนกาหนดวันสอบ นักศึ กษาที่ยื่นขอสอบ
ช้ากว่ากาหนดเวลาที่ระบุขา้ งต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาให้สอบในภาคการศึกษานั้น ๆ
6. การประเมินผลการสอบ นักศึ กษาต้องสอบผ่านทุกหมวดวิชาที่ เลื อกสอบโดยได้คะแนนรวมทุ ก
หมวดวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่า สอบผ่าน กรณี
ที่สอบผ่านจะได้สญ
ั ลักษณ์ S กรณี ที่สอบไม่ผา่ นจะได้สญ
ั ลักษณ์ U โดย สาขาวิชาจะประกาศผลการสอบภายใน
15 วันหลังจากวันสอบ
7. นักศึ กษาสามารถสอบประมวลความรู ้ได้ 2 ครั้ง นักศึกษาที่สอบประมวลความรู ้ครั้งที่สองแล้วไม่
ผ่าน จะต้องพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อกาหนดอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 หรื อ ระเบียบอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2550

(ลงชื่อ) อุทยั วรรณ ด่านวิวฒั น์
(นางสาวอุทยั วรรณ ด่านวิวฒั น์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิราชการแทน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 6/2538)
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการแก้ เกรด I ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ดาเนิ น
ไปด้วยความเรี ย บร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้ง เป็ นการส่ งเสริ มคุ ณภาพนัก ศึ กษาของคณะฯ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2538 จึงเห็ นสมควรกาหนดให้มีแนวปฏิบตั ิในการแก้เกรด I ของวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ระยะเวลาการแก้เกรด I
นักศึกษาที่ได้เกรด I จะต้องดาเนินการติดต่ออาจารย์ประจาวิชา เพื่อขอ
สอบชดเชย และ/หรื อปฏิบตั ิงานให้ครบตามที่อาจารย์ประจาวิชากาหนด ภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะ
ได้รับการเปลี่ยนเกรด I เป็ นเกรด F
2. การขอขยายเวลาการแก้เกรด I
กรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถดาเนิ นการแก้เกรด I ภายในกาหนดได้ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ
นักศึ กษาจะต้องดาเนิ นการขออนุ มตั ิขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา ประจาคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างช้าภายในวันสุ ดท้ายของการเรี ยนในภาคการศึ กษาที่ นักศึ กษาจะต้อง
ดาเนินการแก้เกรด I
ทั้งนี้ นักศึกษาจะขออนุมตั ิขยายเวลาการแก้เกรด I ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาถัดไป
หากพ้นกาหนดการอนุมตั ิให้ขยายเวลาการแก้เกรด I แล้ว แต่นกั ศึกษายังไม่สามารถ
ดาเนิ นการแก้เกรด I ให้แล้วเสร็ จนักศึกษาจะได้รับการเปลี่ยนเกรด I เป็ นเกรด F ทันที ยกเว้นเฉพาะกรณี ที่
อาจารย์ประจาวิชาไม่สามารถดาเนินแก้เกรด I ให้แก่นกั ศึกษาได้เท่านั้น
3. ผลการแก้เกรด I
สาหรับในรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารย์ประจาวิชาจะเปลี่ยนผล
การเรี ยนจากเกรด I ได้ไม่เกินเกรด B+ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ
4. ให้ถือประกาศฉบับนี้ใช้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ทุกสาขาวิชา
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538
(ลงชื่อ) ยุพิน เตชะมณี
(รองศาสตราจารย์ยพุ ิน เตชะมณี )
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 36/2549)
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารพยาธิวทิ ยาคลินิก (โครงการพิเศษ)
-------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู ้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ และมติคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เป็ นไปอย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู ้ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 36/2549) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก (โครงการพิเศษ)”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. การสอบประมวลความรู ้เป็ นการสอบข้อเขียน ซึ่งดาเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู ้
ข้อ 4. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว (ยกเว้นการศึกษาอิสระ และวิชาภาษาอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (แบบ บว.30)
ข้อ 5. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เป็ นผูเ้ สนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ไม่นอ้ ยกว่า
4 คน ให้คณบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง (ตามแบบ บว.31)
ข้อ 6. การสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7. เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู ้ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
50 คะแนน)
ข้อ 8. การประเมินการสอบประมวลความรู ้ให้เป็ นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรื อ U หมายถึง
สอบไม่ผา่ น
ข้อ 9. นักศึกษาตามข้อ 2 ที่ สอบประมวลความรู ้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง ในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู ้ครั้งที่สองแล้วไม่ผา่ นให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 10. ให้ ป ระธานกรรมการสอบประมวลความรู ้ รายงาน ผลการสอบต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รระดับ บัณฑิ ต และให้คณะส่ ง ผลให้ส านักบริ หารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิ ต
วิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ (แบบ บว.32)
ข้อ 11. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 12. ในกรณี ที่มิได้กาหนดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มีอานาจวินิจฉัยสัง่ การคาวินิจฉัยของคณบดีถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอน หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
-----------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกายและการกีฬา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2552

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552)
--------------หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
และหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การออกก าลังกายและการกี ฬา สาขาวิ ชาร่ วม
บัณฑิตวิทยาลัย
1

การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
1) การสอบประมวลความรู้
1.1 การสอบประมวลความรู ้ เป็ นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งดาเนินการโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
1.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี้
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
1 คน
1.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
1 คน
1.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
1.3.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2 คน
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3
และ/หรื อ 1.3.4
1.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู ้
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้สามารถประเมินได้วา่ นักศึกษามี
ความรู ้ และความพร้อมที่จะดาเนินการทาการศึกษาอิสระให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2) การสอบวัดคุณสมบัติ
1.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งดาเนินการโดย
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
1.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกเป็ นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1.3 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี้
1.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
1 คน
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1.3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
1 คน
1.3.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
1.3.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2 คน
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.3.3
และ/หรื อ 1.3.4
1.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งที่ 1)
และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.5 เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้วา่ นักศึกษามี
ความรู ้ และความพร้อมที่จะดาเนินงานวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ การขอสอบและขออนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การศึกษา
อิสระ
1) นักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้ ต้องมีการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน และจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็ นไปตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว ต้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อ
การศึกษาอิสระ และเสนอขออนุมตั ิเค้าโครง ตามแบบฟอร์ม บว.23 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท แผน
ก และแผน ข ภายใน 1 ปี การศึกษา และนักศึกษาที่เข้าศึกษา แผน ข. จะเสนอขออนุมตั ิเค้าโครงได้ หลังจากสอบ
ผ่านการสอบประมวลความรู ้แล้ว สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอก ต้องขอเสนออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ภายใน 2 ปี การศึกษา หลังจากสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ก่อนการนาเสนอ 1 สัปดาห์
3) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงและ
ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบด้วย
3.1.1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
3.1.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
3.1.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการใน
ข้อ 3.1.3 และ/หรื อ 3.1.4 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 3.1.3 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ให้

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงและประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ใน
เรื่ องนั้น ๆ จนแล้วเสร็ จ
4) เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านเรี ยบร้อยแล้ว
ให้ส่งเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จานวนเท่ากับกรรมการสอบเค้าโครง
รวมอีก 1 ชุด เพื่อส่งให้กบั บัณฑิตวิทยาลัย ที่สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
ภายใน 30 วัน หลังสอบ หากพ้นกาหนดระยะเวลาในการส่งให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็ นโมฆะ ให้
นักศึกษาดาเนินการทาเรื่ องขอสอบใหม่
3
การรายงานความก้ าวหน้ าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
1) นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก
ภาคการศึกษา
2) การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษารายงานความก้าวหน้าฯ ครั้ง
สุดท้าย ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ อย่างน้อย 1 เดือน
3) เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริ มาณ
งานของนักศึกษาเพื่อระบุจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่ได้สญ
ั ลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
1 หน่วยกิต
2. เรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
2 หน่วยกิต
4. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็ จสมบูรณ์
1 หน่วยกิต
5. สร้างเครื่ องมือวิจยั
2 หน่วยกิต
6. เก็บรวบรวมข้อมูล
1 หน่วยกิต
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล
2 หน่วยกิต
8. เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ท้ งั ฉบับ
2 หน่วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต
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การศึกษาอิสระ
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้ และเรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
2. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
1 หน่วยกิต
3. เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3 เสร็ จสมบูรณ์
1 หน่วยกิต
4. สร้างเครื่ องมือวิจยั และหรื อเก็บรวบรวมข้อมูล
2 หน่วยกิต
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็ จสมบูรณ์ท้ งั ฉบับ
1 หน่วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
ระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การกาหนดจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้สญ
ั ลักษณ์ S ให้เป็ นไปตาม
ปริ มาณงานที่ได้ปฏิบตั ิจริ งของนักศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตขึ้นไปดังนี้
1. การนาเสนอโครงร่ าง
ถือเป็ น 10% ของปริ มาณงานทั้งหมด
2. การทาการทดลองและวิเคราะห์ผล
ถือเป็ น 50% ของปริ มาณงานทั้งหมด
3 การเขียนวิทยานิพนธ์
ถือเป็ น 25% ของปริ มาณงานทั้งหมด
4 การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ถือเป็ น 5% ของปริ มาณงานทั้งหมด
5. การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ถือเป็ น 10% ของปริ มาณงานทั้งหมด
การพิจารณาปริ มาณงานไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามลาดับและสามารถพิจารณาเป็ นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
การกาหนดค่า S ให้พิจารณาเป็ นสัดส่วนกับจานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เมื่อนักศึกษา
ได้ผา่ นการประเมินผลความก้าวหน้าของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สญ
ั ลักษณ์ S ครบตามจานวนหน่วยกิตของ
หลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็ จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่งเป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
4

การสอบ การประเมินผล การรายงานผล การส่ งเล่ ม และมาตรฐาน วิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
1) การสอบวิทยานิพนธ์
1.1 กาหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
1.2.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
1.2.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
1.2.5 ผูท้ รงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย
1 คน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
การเสนอแต่งตั้งกรรมการข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 1.2.3 และ1.2.4
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้ง
ซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
2) การสอบการศึกษาอิสระ
1.1 กาหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็ นภาษาไทย โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
1.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มี
ผลสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1.2.1 อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
ร่ วม อย่างน้อย 1 คน
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้ง
ซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได้
3) ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมในวันสอบ การประเมินผล โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
4) การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
1.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
1.2 คณะให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่สาขาวิชาเสนอ
และแจ้งผลการประเมินให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการต่อไป
5) นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผา่ น มีสิทธิ์ขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วัน หลังวัน
สอบและต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบกาหนดการแก้ไข การสอบครั้งที่ 2 จะต้องดาเนินการขอสอบและ
ชาระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่
6) เมื่อสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแล้ว นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่วา่ กรณี ใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่
1 สัปดาห์ข้ ึนไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผา่ น และนักศึกษาจะต้องยืน่ เรื่ องขอสอบใหม่
7) การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
1.1 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 72/2548
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 9
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1.2 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
1.2.1 ให้ส่งที่หลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
1.2.2 นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 เล่ม (เข้าปก 1 เล่ม และที่ยงั
ไม่เข้าปก 1 เล่ม) พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกข้อมูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 แผ่น ซึ่งคณะกรรมการสอบ
ให้ความเห็นชอบแล้ว
8) มาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์
1.1 วิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10
1.2 การศึกษาอิสระ
1.2.1 รู ปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีน
1.2.3 ปกใช้สีกรมท่า(สี น้ าเงินเข้ม)
1.2.4 การเข้าเล่มการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุม้ สันและติดใบ
รองปกสี ขาว
1.2.5 สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็ นไปตามคู่มือการทา
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ที่ปรึ กษา ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เป็ นผูล้ งนาม
5. เกณฑ์ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ เป็ นดังนี้
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เกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย)
การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
การนาเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ลาดับที่
1.

2

3

4

หัวข้อประเมิน
ความสาคัญของปัญหาในการวิจยั
1.1 ความชัดเจนของปั ญหาการวิจยั และเหตุผลที่ตอ้ งการวิจยั
เพื่อตอบปั ญหาของการวิจยั นั้น ๆ
1.2 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
1.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจยั
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการ
วิจยั
2.3 ความเป็ นไปได้ในการทาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม
3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจยั สู่
การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสม
วิธีการดาเนินการวิจยั
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั การควบคุม
ตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั เทคนิควิจยั การ
เลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั

70 คะแนน
30 คะแนน
คะแนนเต็ม
8

6

6

20

คะแนนที่ได้
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ลาดับที่

5

6

7

หัวข้อประเมิน
4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดาเนินการวิจยั กับ
วัตถุประสงค์
4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
ของข้อมูล
ผลงานวิจยั
5.1 การสรุ ปผลถูกต้องและเชื่อถือได้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยั กับ
วัตถุประสงค์
5.3 ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั
5.4 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู ้จากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจยั
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและ
ข้อจากัดในการวิจยั
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจยั ที่ควรทาต่อไป
คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน
การศึกษาอิสระ
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
7.2 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง
7.3 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

10

10

10

70

คะแนนที่ได้
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2) การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
ลาดับที่
หัวข้อประเมิน
1.
การนาเสนอผลงาน
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
1.2 ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการนาเสนอ
1.3 การนาเสนอเนื้อหาเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมัน่ ของผูน้ าเสนอ
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นาเสนอกับที่เขียนใน
วิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ
1.7 ความสามารถในการสรุ ปผล
2
การตอบคาถาม
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐาน
สนับสนุน
2.2 ความสามารถในการตอบคาถามที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจยั
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจยั ที่ทาและเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั ต่อองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
20

คะแนนที่ได้

10

30

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
Excellent
80-100 %
Good
70-79 %
Pass
60-69 %
Fail
 60 %
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิ ด มาที่สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็ จ)
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เกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย)
การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์
60% (300 คะแนน)
การนาเสนอและสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
30% (150 คะแนน)
การเผยแพร่ ผลงาน
10% ( 50 คะแนน)
รวม
100% (500 คะแนน)
ลาดับที่
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม
1.
คุณภาพของวิทยานิพนธ์ 60%
1.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
1.1.1 ภาษาไทย
10
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
10
(ความสมบูรณ์ของรู ปแบบ ความครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สาคัญ
ทั้งหมดและสื่ อความหมายได้ถูกต้อง
1.2 ความสาคัญของปั ญหาในการวิจยั
30
1.2.1 ความชัดเจน
1.2.2 การใช้เหตุผล
1.2.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
1.2.4 นามาซึ่งข้อมูลใหม่ หรื อตอบคาถามวิจยั ได้
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
30
1.3.1 ความชัดเจน
1.3.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการวิจยั
1.3.3 ประโยชน์ในการนาไปใช้
1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
30
1.4.1 ความครอบคลุม
1.4.2 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม
1.4.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจยั
1.5 วิธีดาเนินการวิจยั
25
1.5.1 ความชัดเจนและความถูกต้อง
1.5.2 ครอบคลุมรายละเอียดที่จาเป็ น

คะแนนที่ได้
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ลาดับที่

หัวข้อประเมิน
1.6 ผลการวิจยั
1.6.1 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
1.6.2 ความชัดเจน และถูกต้องของผลการวิจยั
1.6.3 รู ปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูล
1.6.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.7 การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลการวิจยั
1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห์
1.7.2 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู ้
ต่าง ๆ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจยั มาใช้ในการ
ตอบปั ญหาทางการวิจยั
1.7.4 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู ้ใหม่จาก
หลักฐานการวิจยั
1.8 การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
1.8.1 ความสามารถในการสรุ ปผลการวิจยั ให้สมั พันธ์กบั
วัตถุประสงค์
1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการนา
ผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวิจยั ที่ควร
ศึกษาต่อไป
1.9 การอ้างอิง
1.9.1 ความถูกต้องของการอ้างอิง
1.9.2 ความถูกต้องของรู ปแบบการอ้างอิง
1.10 การใช้ภาษาในการเขียนและจัดโครงสร้างในการนาเสนอ

2.

รวม
การนาเสนอและป้ องกันวิทยานิพนธ์ 30%
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่ อ
2.3 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอ
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อมัน่
2.5 ความรู ้พ้นื ฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่อ
อธิบายเหตุผล

คะแนนเต็ม
30

75

20

15

25
300
10
10
10
20
30

คะแนนที่ได้
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ลาดับที่

3.

หัวข้อประเมิน
2.6 ตอบตรงคาถาม
2.7 ตอบคาถามสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอและสามารถให้
เหตุผลและอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน
2.8 ความเข้าใจในงานวิจยั และความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั
ต่อองค์ความรู ้ในสาขา
รวม
การเผยแพร่ 10%
3.1 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
- ระดับท้องถิ่น
- ระดับชาติ
- นานาชาติ
3.2 นาเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ
3.3 นาเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ
- ทางวาจา
- ทางลายลักษณ์อกั ษร
3.4 นาเสนอผลงานในการประชุมระดับท้องถิ่น
- ทางวาจา
- ทางลายลักษณ์อกั ษร
หมายเหตุ คะแนนรวมในการเผยแพร่ สูงสุดไม่เกิน 50
คะแนน ในกรณี ที่มีการเผยแพร่ มากกว่า 1 รายการ หรื อในแต่ละ
รายการ (เนื้อหาแตกต่างกัน) มากกว่า 1 ครั้ง จะได้คะแนนเต็ม
50 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
15
30

คะแนนที่ได้

25
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 ส่งคะแนนปกปิ ด มาที่สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็ จ)
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51 /2554)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน หลักสู ตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสู ตรนานาชาติ
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการพัฒนาชนบท หลักสู ตรนานาชาติ (คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ) เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบัง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ ฉะนั้น อาศัย อ านาจตามความในข้อ 6.3 แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฉบับที่
809/2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสู ตรนานาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรการจัดการการพัฒนา
ชนบทมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสู ตรนานาชาติ (คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สัง คมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย) ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51 /2554) เรื่ อง การจัดการเรี ยน
การสอน หลักสู ตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสู ตร
นานาชาติ (คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย)
ข้อ 2 . ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริ หารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51 /2554)
-------------------------------------หลักการรายละเอียดการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ
1. การลงทะเบียนเรียน
1.1 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต ลงทะเบียนเรี ยน 3 ภาคการศึกษา รวม 36 หน่วยกิต
1.2 หลักสูตรสาขาวิชา เป็ นผูร้ ับผิดชอบการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดย
ทาบันทึกถึงสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
1.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระครั้งแรก ในภาคการศึกษาที่ 2 และต้องเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) ตามแบบ บว. 21
2. การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาการศึกษาอิสระ
2.1 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
2.2 นักศึกษายืน่ แบบ บว. 21 เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
2.3 หลักสูตรสาขาวิชา ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ ฯ และ
จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
3. การเสนออนุมตั เิ ค้ าโครงการศึกษาอิสระ
3.1 นักศึกษาเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระเป็ นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์ม บว.23 ให้เสร็ จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาที่ 3 โดยนักศึกษาจะต้องเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระเพื่อให้
คาแนะนาและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.2 นักศึกษาเสนอแบบเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ บว.23 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร พร้อมเล่มเค้าโครงการ
ศึกษาอิสระ เป็ นจานวน 2 เล่ม และแผ่น CD จานวน 2 แผ่น
3.3 เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาร่ วมตรวจสอบและเสนอเล่มเค้าโครงการศึกษาอิสระพร้อมแบบฟอร์ม
บว.23 ต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. การรายงานความก้ าวหน้ ารายวิชาการศึกษาอิสระ
4.1 นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าการทาการศึกษาอิสระทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวิชา
การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป
4.2 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการศึกษาอิสระครั้งสุดท้าย ก่อนสอบการศึกษาอิสระ
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4.3 เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทาการศึกษาอิสระ
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าการทาการศึกษาอิสระของนักศึกษา เพื่อ
ระบุหน่วยกิตรายวิชาการศึกษาอิสระที่ได้สญ
ั ลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรการจัดการการ
พัฒนาชนบทได้กาหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการศึกษาอิสระทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 3จานวน 4 หน่วยกิต
การพิจารณาความก้าวหน้าของการทาการศึกษาอิสระ ให้พิจารณาการนาเสนอเค้าโครงและ
ภาพรวมของการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
5. การสอบประมวลความรู้
5.1 การสอบประมวลความรู ้ เป็ นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ซึ่งดาเนินการโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
5.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรเสนอชื่อ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาวิชาสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หัวข้อรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ทฤษฎีการ
จัดการการพัฒนาชนบท ระเบียบวิธีวจิ ยั กลยุทธ์การจัดการกับปั ญหาและหน่วยงานท้องถิ่น และการวิเคราะห์
ปั ญหาด้านกระบวนการจัดการพัฒนาชนบท
5.4 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยนื่ คาร้องขอสอบประมวลความรู ้ได้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5.5 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ ให้เป็ นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรื อ U หมายถึง สอบไม่ผา่ น
5.6 เกณฑ์การประเมินการสอบประมวลความรู ้ ให้สดั ส่วนการประเมินผลการสอบข้อเขียนเป็ นร้อยละ
70 และการสอบปากเปล่าเป็ นร้อยละ 30 โดยนักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของผลการสอบ
ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า
กรณี นกั ศึกษาสอบไม่ผา่ น ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอสอบอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป หากสอบครั้งที่สองไม่ผา่ นจะ
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 60.8
6. การสอบการศึกษาอิสระ
6.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย
1) อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
2) อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
3) อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
6.2 นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระให้คณะกรรมการสอบพิจารณา อย่างน้อย 20 วัน ก่อนวันสอบ
6.3 คุณสมบัตินกั ศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 72/2548 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
6.4 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 49 และข้อ 50เรื่ องการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลสอบตามเอกสารแนบท้าย เรื่ อง เกณฑ์การประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ
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เกณฑ์ การประเมินผลการสอบการศึกษาอิสระ
หลักสู ตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
1. เนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ
2. การนาเสนอผลงาน
3. การสอบปากเปล่า
รวม

50 %
20 %
30 %
100 %

ส่ วนที่ 1 เนือ้ หาของรายงานการศึกษาอิสระ
คะแนนเต็ม
รายการประเมิน
1. เนือ้ หาของรายงานการศึกษาอิสระ
50
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
10
- สรุ ปสาระสาคัญของงานวิจยั /องค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
- ระบุประเด็นปั ญหาชัดเจน
1.2 วัตถุประสงค์
10
- ครอบคลุมปั ญหาการวิจยั
- ชี้ชดั ถึงเป้ าหมาย/ผลลัพธ์ที่จะได้จากการวิจยั
1.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
10
- ครอบคลุมแนวคิด/ทฤษฎีที่นามาใช้ในการวิจยั
- แสดงสภาพงานวิจยั ที่ผา่ นมาในเรื่ องเดียวกันนั้นอย่างครอบคลุม
- การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั นาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสม
1.4 ระเบียบวิธีการวิจยั
10
- ระเบียบวิธีวจิ ยั เหมาะสมกับปั ญหา / วัตถุประสงค์การวิจยั
- การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างเหมาะสม
- เครื่ องมือวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.5 ผลที่ได้จากการวิจยั
10
- เชื่อถือได้
- ให้ความรู ้ใหม่
- ประโยชน์ในทางวิชาการ / การนาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน / สังคมที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ส่ วนที่ 2 การนาเสนอผลงาน
รายการประเมิน
2. การนาเสนอผลงาน

คะแนนเต็ม
20

2.1 ภาษาที่ใช้ในการเขียน
2.2 ความถูกต้องของข้อมูล / รายงาน

5
5

2.3 ลาดับขั้นตอนการนาเสนอข้อมูล

5

2.4 รู ปแบบของการจัดพิมพ์

5

ส่ วนที่ 3 การสอบปากเปล่ า
รายการประเมิน
3. การสอบปากเปล่ า

คะแนนเต็ม
30

3.1 การนาเสนอผลงานวิจยั ต่อกรรมการ

5

3.2 ความรู ้ความเข้าใจในงานวิจยั ของตน

10

3.3 การแสดงออก ความเชื่อมัน่ ในการนาเสนอ / สอบ

5

3.4 การตอบคาถาม

10

เกณฑ์การประเมิน Excellent
Good
Pass
Fail

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

*กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องส่งคะแนนปกปิ ดมาที่งานสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วัน
หลังจากวันสอบ
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หลักเกณฑ์ ค่าใช้ จ่ายสาหรับการบริหารหลักสู ตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีต่อหน่วยกิต
ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบตั ิต่อหน่วยกิต
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระต่อเรื่ อง
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต่อครั้ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ต่อครั้ง

ลักษณะการจัดหลักสู ตร
ระบบปกติ (นานาชาติ)
12,000
12,000
10,000
5,000
6,000

แนวปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ าย
1. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน เป็ นการจ่ายแบบเหมาจ่ายที่รวมถึงการสอนของอาจารย์พิเศษ และ
หรื อวิทยากร การคุมสอบ การออก การตรวจข้อสอบ และประเมินผลรายวิชา
2. การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในกรณี มีนกั ศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 3 คน ให้จ่ายดังนี้
2.1 นักศึกษา 2 คน จ่ายหนึ่งในสอง ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น
2.2 นักศึกษา 1 คน จ่ายหนึ่งในสี่ ของค่าตอบแทนตามอัตราข้างต้น
3. การจ่ายค่าตอบแทนคณะที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ ให้เป็ นไปตามอัตราข้างต้นโดยจ่ายอัตราส่วน 2 : 1 กรณี มีที่
ปรึ กษาร่ วม
4. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้จ่ายดังนี้
4.1 ถ้ามีกรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ในอัตรา 6 : 4
4.2 ถ้ากรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายในอัตรา 4 : 3 : 3
5. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ให้เป็ นไปตามอัตราข้างต้นโดยโดยจ่ายประธาน
กรรมการ 1,800 บาท และกรรมการคนละ 1,400 บาทเท่ากัน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 98/2556)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์ สินทางปัญญาและนวัตกรรม
สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
-----------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู ้และ
การสอบวิทยานิ พนธ์ ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาและและ
นวัต กรรม
สาขาวิชาร่ วม บัณฑิ ตวิทยาลัย คณะวิท ยาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิ ตศึ กษาการจัด การ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มี
ประสิ ทธิ ภาพ และบังเกิ ดผลดี ต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบี ยบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย
การศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ.2548 โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาและนวัตกรรม ในการเวียน ครบรอบการเวียนเมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2556 จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

(ลงชื่อ) ลาปาง แม่นมาตย์
(รองศาสตราจารย์ลาปาง แม่นมาตย์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบท้ ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 98/2556)
--------------หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาและนวัตกรรม สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
1. การสอบประมวลความรู้
1) การสอบประมวลความรู้
1.1 การสอบประมวลความรู ้ เป็ นการสอบข้อเขียนและหรื อการสอบปากเปล่า ซึ่งดาเนินการ
โดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
1.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ คือ นักศึกษาแผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรฯ
1.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน โดยให้คณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
1.6 การประเมินผลการสอบประมวลความรู ้ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ
1.5 เกณฑ์การสอบผ่านการประเมินการสอบประมวลความรู ้
1.5.1 การสอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า B
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ สามารถประเมินได้วา่ นักศึกษามี
ความรู ้ และความพร้อมที่จะดาเนินการทาการศึกษาอิสระให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ การขอสอบและขออนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาจะลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้ ต้องมีการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน และจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็ นไปตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเสนอขออนุมตั ิ
เค้าโครง ตามแบบฟอร์ม บว.23 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท แผน ก ภายใน 1 ปี การศึกษา นับจากที่
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ก่อนการนาเสนอไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ และสาหรับนักศึกษา แผน ข ต้องเสนอขออนุมตั ิเค้า
โครงการศึกษาอิสระ ภายใน 1 ปี การศึกษา นับจากที่นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม
บว.23
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3) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย
3.1.1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
3.1.3 กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
1 คน
3.1.4 อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1 คน
กรรมการ ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 3.1.3 และ/หรื อ
3.1.4 และในกรณี ที่กรรมการ ข้อ 3.1.3 และ/หรื อ 3.1.4 ได้พน้ สภาพการเป็ นกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ให้
กรรมการผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในเรื่ องนั้น ๆ จนแล้วเสร็ จ
4) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาเค้า
โครงวิทยานิพนธ์
โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมนับเป็ นเสี ยงเดียว
เพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านเรี ยบร้อยแล้ว ให้ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จานวนเท่ากับจานวนกรรมการสอบเค้าโครงและบวกเพิม่ อีก 1 ชุด เพื่อส่ง
ให้กบั บัณฑิตวิทยาลัย ที่สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ ภายใน 30 วันหลัง
สอบ หากพ้นกาหนดระยะเวลาในการส่งให้ถือว่าผลการสอบในครั้งนั้นเป็ นโมฆะ ให้นกั ศึกษาดาเนินการทา
เรื่ องขอสอบใหม่
3. การรายงานความก้ าวหน้ าการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
1) นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก
ภาคการศึกษา
2) การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และหรื อเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกาหนด ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ
3) เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะต้องประเมินปริ มาณงานของนักศึกษาเพื่อ
ระบุจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่ ได้สญ
ั ลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินเมื่อผ่านหัวข้อต่าง ๆ ตามลาดับดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
1 หน่วยกิต
2. เรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
2 หน่วยกิต
4. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3, เสร็ จ
1 หน่วยกิต
5. สร้างเครื่ องมือวิจยั
1 หน่วยกิต
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6. เก็บรวบรวมข้อมูล
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล
8. เขียนวิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ท้ งั ฉบับ
รวม

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต

การศึกษาอิสระ
1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถหาหัวข้อการศึกษาอิสระได้และเรี ยบเรี ยงเค้าโครงเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
1 หน่วยกิต
2. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดีเพื่อขออนุมตั ิ
1 หน่วยกิต
3. เขียนการศึกษาอิสระ บทที่ 1, 2, 3 เสร็ จ
1 หน่วยกิต
4. สร้างเครื่ องมือวิจยั และหรื อเก็บรวบรวมข้อมูล
2 หน่วยกิต
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็ จสมบูรณ์ท้ งั ฉบับ
1 หน่วยกิต
รวม
6 หน่ วยกิต
4. การสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
1) การสอบวิทยานิพนธ์
1.1 กาหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมีบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวัน
สอบ
1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
1.2.3 อาจารย์ประจา
ไม่นอ้ ยกว่า
1 คน
1.2.4 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ไม่นอ้ ยกว่า
1 คน
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นประธานกรรมการสอบ
ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะสามารถตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ทนั
1.3 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบที่อยูร่ ่ วมในวันสอบการประเมินผล โดยให้นบั (คณะ)
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น 1 เสี ยง (คณะ)อาจารย์ประจาเป็ น 1 เสี ยง และ(คณะ)ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผล
การประเมินตามมติกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
1.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
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1.4.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
1.4.2 แจ้งผลการประเมินให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการต่อไป
2) การสอบการศึกษาอิสระ
1.1 กาหนดให้เขียนการศึกษาอิสระเป็ นภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมี
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอย่างน้อย 3
สัปดาห์ก่อนวันสอบ
1.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบครั้งนี้มี
ผลสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1.2.1 อาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม อย่างน้อย 1 คน
1.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือว่าการสอบนั้น
มีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้ จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะสามารถตรวจอ่านการศึกษาอิสระ ได้ทนั
1.3 ผูป้ ระเมินผลการสอบต้องเป็ นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผล โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมให้นบั คะแนนเป็ น 1 เสี ยง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 เสี ยงของจานวนกรรมการทั้งหมด
1.4 การรายงานผลการสอบการศึกษาอิสระ
1.4.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรไปยัง หลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
1.4.1 แจ้งผลการประเมินให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการต่อไป
5. เกณฑ์ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ เป็ นดังนี้
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เกณฑ์ การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์ สินทางปัญญาและนวัตกรรม
(คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น)
การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
การนาเสนอและสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ลาดับที่
1.

2

3

4

หัวข้อประเมิน
ความสาคัญของปัญหาในการวิจยั
1.1 ความชัดเจนของปั ญหาการวิจยั และเหตุผลที่ตอ้ งการวิจยั
เพื่อตอบปั ญหาของการวิจยั นั้น ๆ
1.2 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
1.3 ความเกี่ยวข้องของปั ญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจยั
2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการวิจยั
2.3 ความเป็ นไปได้ในการทาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม
3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนและงานวิจยั สู่
การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เหมาะสม
วิธีการดาเนินการวิจยั
4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั การควบคุม
ตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั เทคนิควิจยั การ
เลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั
4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดาเนินการวิจยั กับ
วัตถุประสงค์

70 คะแนน
30 คะแนน
คะแนนเต็ม
8

6

6

20

คะแนนที่ได้
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ลาดับที่

5

6

7

หัวข้อประเมิน
4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
ของข้อมูล
ผลงานวิจยั
5.1 การสรุ ปผลถูกต้องและเชื่อถือได้
5.2 ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจยั กับ
วัตถุประสงค์
5.3 ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจยั
5.4 ประโยชน์ของผลที่ได้จากการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู ้จากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจยั
6.2 ความสามารถในการสะท้อนผลถึงข้อดีและ
ข้อจากัดในการวิจยั
6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้และงานวิจยั ที่ควรทาต่อไป
คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน
การศึกษาอิสระ
7.1 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
7.2 จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิง
7.3 ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน
7.4 ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล
รวมคะแนนทั้งสิ้น

2) การนาเสนอผลงานและการตอบคาถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า
ลาดับที่
หัวข้อประเมิน
1.
การนาเสนอผลงาน
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
1.2 ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการนาเสนอ
1.3 การนาเสนอเนื้อหาเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
1.5 บุคลิกภาพการแสดงออกความเชื่อมัน่ ของผูน้ าเสนอ
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นาเสนอกับที่เขียนใน
วิทยานิพนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

10

10

10

70

คะแนนเต็ม
20

คะแนนที่ได้
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1.7 ความสามารถในการสรุ ปผล
2
10
การตอบคาถาม
2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐาน
สนับสนุน
2.2 ความสามารถในการตอบคาถามที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจยั
2.3 ความเข้าใจในการงานวิจยั ที่ทาและเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของผลจากการวิจยั ต่อองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ
30
รวมคะแนนทั้งสิ้น
หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน
Excellent
80-100 %
Good
70-79 %
Pass
60-69 %
Fail
 60 %
(ขอให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิ ด มาที่สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 3 วัน หลังจากสอบเสร็ จ)
3) นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผา่ น มีสิทธิ์ขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วัน หลังวัน
สอบและต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบกาหนดการแก้ไข การสอบครั้งที่ 2 จะต้องดาเนินการขอสอบและ
ชาระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ หากไม่ดาเนินการตามกาหนดข้างต้น ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
4) เมื่อสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแล้ว นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 45 วัน หลังการสอบไม่วา่ กรณี ใด (ยกเว้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่
1 สัปดาห์ข้ ึนไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผา่ น และนักศึกษาจะต้องยืน่ เรื่ องขอสอบใหม่
6. การส่ งเล่ ม และมาตรฐานวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
1) การส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
1.1 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 9
1.2 การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์
1.2.1 ให้ส่งที่หลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
1.2.2 นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึก
ข้อมูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 แผ่น ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมการตีพิมพ์
หรื อนาเสนอผลงานวิจยั ที่ใช้ประกอบการสาเร็ จการศึกษาต่อคณะภายใน 3 วันทาการ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
1.2.3 ให้คณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไม่เย็บเล่ม จานวน 1 เล่ม และแผ่นซีดี
บันทึกข้อมูลฉบับเต็ม ต่อสานักวิทยบริ การ
2) มาตรฐานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์
1.1 วิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 88/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ข้อ 10
1.2 การศึกษาอิสระ
1.2.1 รู ปแบบการจัดพิมพ์การศึกษาอิสระให้เป็ นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2.2 ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแร็ กซีน
1.2.3 ปกใช้สีกรมท่า(สี น้ าเงินเข้ม)
1.2.4 การเข้าเล่มรายงานการศึกษาอิสระ ต้องเป็ นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุม้ สันและ
ติดใบรองปกสี ขาว
1.2.5 สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็ นไปตามคู่มือการทา
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นปกในใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เป็ นผูล้ งนาม
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ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 21/2554)
เรื่อง “การตีพมิ พ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เพือ่ การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์ เพื่อสาเร็ จการศึกษา ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548 ที่ ใช้กบั นักศึ กษาที่ เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2548 เป็ นต้นไป มีแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่ งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการระบบการบริ หารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550
จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสาเร็ จการศึกษา ได้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2554)
เรื่ อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
บทความ หมายถึง วิจยั ที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ตอ้ งเป็ นบทความเต็มรู ปแบบ
ไม่ใช่บทคัดย่อหรื อบทคัดย่อขนาดยาว
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในแผนการศึกษาที่มีการทาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 4. แนวปฏิบตั ิในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
4.1 ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 66/2550 เรื่ อง การ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษา
4.2 บทความที่ ใช้เพื่อ ประกอบการสาเร็ จการศึ กษาต้องเป็ นบทความที่ มี ชื่อนักศึ กษาผูท้ า
วิทยานิพนธ์เป็ นชื่อแรก
4.3 บทความที่ตีพิมพ์ หรื อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีบทความ
ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์( Proceeding Full Paper) เพื่อใช้ประกอบการขอสาเร็ จการศึ กษา ต้องเป็ นผลการวิจยั ที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรื อผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุ ปการทบทวน
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง(Review Article)
4.4 รู ปแบบบทความที่ ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทนา (ที่ มา ความสาคัญของปั ญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนิ นการวิจยั สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั และเอกสารอ้างอิง หรื อเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
4.5 บทความที่ ตีพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสาเร็ จการศึ กษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื อ
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 1 เรื่ อง โดย
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4.5.1 ระดับ ปริ ญญาโท วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยู่ในฐาน TCI หรื อ วารสาร
นานาชาติที่มี Peer Review หรื อ SCOPUS หรื อ ISI
4.5.2 ระดับปริ ญญาเอก วารสารวิชาการนั้นจะต้องอยูใ่ นฐาน SCOPUS หรื อ ISI
ข้อ 5. แนวปฏิบตั ิในการส่งเอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็ จการศึกษา
5.1 บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ให้ถ่ายเอกสารหน้าปกและปกใน
วารสารมาพร้อมกับบทความ หรื อเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ถ้ามี)
5.2 กรณี มีหนังสื อตอบรับให้ตีพิมพ์ตอ้ งระบุวา่ จะตีพิมพ์ฉบับใด ระยะเวลาที่วารสารตอบรับ
ว่าจะตีพิมพ์ได้ สาหรับวารสารระดับชาติ ต้องไม่เกิน 1 ปี และวารสารระดับนานาชาติตอ้ งไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่นกั ศึกษาใช้หนังสื อตอบรับขอสาเร็ จการศึกษา และให้ถ่ายเอกสารหน้าปก และปกในวารสารฉบับล่าสุ ดมา
พร้อมกับบทความที่ตีพิมพ์ หรื อเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ถ้ามี)
และส่งให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 1 ชุด
ข้อ 6. ให้ค ณบดี เ ป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มี ปั ญหาต้อ งตี ค วามเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต าม
ประกาศนี้ ให้คณบดี เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และการวินิจฉัยของคณบดีถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) สมศักดิ์ พิทกั ษานุรัตน์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทกั ษานุรัตน์)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ 10 /2555)
เรื่อง เงือ่ นไขการสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น
-----------------------------------------------เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็ นการยกระดับคุณภาพงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึ กษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล และรวมทั้งเป็ นการผลักดัน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นไปสู่ การเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานในระดับโลก จึงออก
ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เรื่ อง เงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 10/2555) เรื่ อง เงื่อนไขการ
สาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาโททุกหลักสูตรที่มีรหัสประจา
ตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 53 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาโท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บทความ” หมายถึง บทความวิจยั ที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และ
ต้องเป็ นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรื อบทคัดย่อขนาดยาว
“การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ
(Journal) ในระดับชาติ หรื อนานาชาติ รวมถึงบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่อง
(Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนดของหลักสูตรหรื อของทุน
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่เป็ นสิ่ งตีพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง
วิชาการที่มีกาหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพ์เป็ นระยะอย่างสม่าเสมอเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา และบทความ
ที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการกลัน่ กรองคุณภาพจากผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review) โดยที่
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานของ SCOPUS หรื อ ISI วารสารวิชาการใน
ระดับชาติ อย่างน้อยต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
“ผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่เป็ นผูต้ รวจสอบอ่าน
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น ๆ
ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อสาเร็ จการศึกษา มีดงั นี้
4.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรื อได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรื อทุนที่ได้รับ หรื อนาเสนอในการประชุม
วิชาการที่บทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่อง (Proceeding) ที่มีการประเมิน
จากผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะสาเร็ จการศึกษาได้
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4.2 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระหรื อ
บทความที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาหรื อ
นาเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ อง
(Proceeding)
ข้อ 5 การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ให้ดาเนิน
การส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ตามกรณี ดงั นี้
5.1 กรณี บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม
สาเนาหน้าปกและปกในวารสารหรื อรายงานสื บเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
5.2 ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสื อหรื อเอกสารที่ตอบรับการ
ตีพิมพ์ตอ้ งระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพมิ พ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนาหน้าปกและปกใน
วารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลาที่รอ
ตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่นกั ศึกษาใช้หนังสื อตอบรับ
การสาเร็ จการศึกษา
ข้อ 6 การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระให้
ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นกั ศึกษาสังกัด ตามกรณี ดงั นี้
6.1 กรณี บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อม
สาเนาหน้าปกและปกในวารสารหรื อรายงานสื บเนื่อง (Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อม
บทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการศึกษาอิสระ
6.2 ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้ส่งหนังสื อหรื อเอกสารที่ตอบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนาหน้าปก
และปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการศึกษาอิสระฉบับ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดับนานาชาติไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่นกั ศึกษาใช้หนังสื อตอบรับการสาเร็ จการศึกษา
ข้อ 7 แนวปฏิบตั ิในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระที่เผยแพร่
7.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็ จการศึกษาต้องเป็ นบทความที่มีชื่อนักศึกษา ผูท้ า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็ นชื่อแรก
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรื อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอสาเร็ จ
การศึกษาต้องเป็ นผลการวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรื อผลการศึกษาทั้งหมด
7.3 รู ปแบบบทความที่ตีพิมพ์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
7.4 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็ จการศึกษา จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 4
ของประกาศนี้
ข้อ 8 ให้คณบดีวทิ ยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ในกรณี ที่มิได้กาหนด
หลักการหรื อแนวปฏิบตั ิไว้ในประกาศนี้ หรื อในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ให้
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คณบดีวทิ ยาลัยการปกครองท้องถิ่นมีอานาจวินิจฉัยสัง่ การ คาวินิจฉัยของคณบดีวทิ ยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์
(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ )
คณบดีวทิ ยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ 010/2556)
เรื่อง การกาหนดรายวิชาสาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น
............................................................
ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2555) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการหลักสู ตร
ดังกล่าว ลาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรที่
ได้รับอนุ มตั ิแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 จึงเห็นควรให้นกั ศึ กษาแผน ก แบบ ก1 เรี ยนรายวิชา โดยไม่นับหน่ วยกิ ต
ดังนี้
รหัส
007 701
002 711
007 891

ชื่อวิชา
การอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Reading in English for Graduate Student
ระเบียบวิธีวจิ ยั 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 ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีรหัสประจาตัว
นักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 ขึ้นไป และนักศึกษาอาจต้องเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรเพิ่มเติมอีกได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยไม่นบั หน่วยกิต
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
(ลงชื่อ) ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ)
คณบดีวทิ ยาลัยการปกครองท้องถิ่น
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