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 คู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเล่มนี�  ไดร้วมรวมระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เพื&อใหน้กัศึกษาที&จะเขา้ศึกษา  ในปีการศึกษา 2557  
ไดเ้ตรียมความพร้อม และสามารถประพฤติ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยัและคณะไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัเกี&ยวกบัเรื&องนี�  จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือคู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ขึ�น นอกจากนี� ยงัใชเ้ป็นคู่มือของอาจารยที์&ปรึกษา และเจา้หนา้ที&ที&ปฏิบติังานดา้นบณัฑิตศึกษา ในการให้
คาํแนะนาํนกัศึกษา  ตลอดจนเป็นประโยชนใ์นการศึกษาอา้งอิงของผูเ้กี&ยวขอ้งหรือผูส้นใจทั&วไป โดยไดแ้บ่ง
เนื�อหาออกเป็น 9 ส่วน ประกอบดว้ย 

:    บทนาํ 
;    ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศเกี&ยวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
<    ระเบียบ ประกาศเกี&ยวกบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
>    ระเบียบ ประกาศเกี&ยวกบัทุนการศึกษา 
@    ประกาศเกี&ยวกบัการทาํวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
B    แนวปฏิบติัต่าง ๆ ที&ควรทราบ 
C    บริการต่าง ๆ ของ บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
D    คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวิทยาลยั 
9    ภาคผนวก  แบบฟอร์มที&นกัศึกษาควรทราบและหนงัสือราชการสาํหรับติดต่อต่าง ๆ  

 โดยในส่วนที& ;-9 ระเบียบ ประกาศ คาํสั&งต่างๆ ที&คณะและบณัฑิตวิทยาลยัไดจ้ดัทาํขึ�นเพื&อเป็น
แนวปฏิบติัสาํหรับการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ ในปีการศึกษา ;@@C  บณัฑิตวิทยาลยั   
ไดป้รับรูปแบบรูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั�น ไดน้าํบรรจุไวใ้นรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ในแผน่ซีดี ซึ& ง
สามารถดูรายละเอียดประกาศต่างๆไดจ้ากสารบญัของแผน่ซีดี 

สาํหรับในส่วนของขอ้มลูหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ทางผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํขอ้มลูหลกัสูตรไวเ้บื�องตน้ในทา้ย
เล่ม และขอ้มลูสมบูรณ์จะอยูใ่นรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์แนบทา้ยปกหลงั    และคู่มือนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาเล่มนี�  สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือของคณะทาํงานจดัทาํคู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและ
คณะกรรมการเครือข่ายสายสนบัสนุนบณัฑิตศึกษาทุกท่าน  ที&ไดร้วบรวมประกาศต่าง ๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณะ
และแบบฟอร์มที&เกี&ยวขอ้งกบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี�ดว้ย 
                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                      กรกฎาคม  ;@@C 
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;.<>        ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& BD/;@>D) เรื&อง แนวปฏิบติั 102 
การแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ 

;.<@ ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& B9/;@>D)   104 
เรื&อง การแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยที์&ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระ 

;.<B ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที& <@/;@>9) เรื&อง การสอบ 107 
ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขครั� งที& :) 

;.<C ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& CK/;@>D) เรื&อง การสอบ 108 
ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั 

;.<D        ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& D:/;@>D) เรื&อง เงื&อนไข   111 
และแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา  

2.39         ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& DK/;@>D) เรื&อง การขอ  112 
ขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา 

;.4K ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& ;D/;@>;) เรื&อง การจดัทาํแผน   114 
การศึกษา (Study Plan) ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 
;.>: ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& ;C/;@>;) เรื&อง แนวปฏิบติั   11@ 

เกี&ยวกบัการลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก หรือ วชิาสมัพนัธ์/วชิารอง 
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

;.4; ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& ;B/;@>;)  เรื&อง แนวปฏิบติัใน   11B 
การสอบประมวลความรู้สาํหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก 

;.>< ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบบัที&   009/2551 เรื&อง  แนวปฏิบติัใน                     11C 
การแกเ้กรด I  ของรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 

;.>> ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ(ฉบบัที& B/;@@K) เรื&อง การสอบประมวล   1:D 
ความรู้สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การจดัการสารสนเทศ แผน ข 

;.>@ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& B/;@<D) เรื&อง   12K 
แนวปฏิบติัในการแกเ้กรด I  ของวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา  

;.>B ประกาศคณะเทคนิคการแพทย(์ฉบบัที& <B/;@>9) เรื&อง การสอบประมวล  121 
ความรู้สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ) 

2.4C ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที&   73/2552) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  12; 
ในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตและหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา  
สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

2.>D ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที&  51/2554)  เรื&อง  การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร 135 
การจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตรนานาชาติ 

2.49 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที& 9D/2556) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการ 141 
สอน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม  
สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

 2.5K ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& ;:/;@@>)   150 
เรื&อง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื&อการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

2.51 ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 10 /2555)  เรื&อง เงื&อนไข 152 
      การสาํเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น 
2.52 ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที& K:K/;@@B)   เรื&อง  การ  155 

กาํหนดรายวชิาสาํหรับนกัศึกษา  แผน ก แบบ ก : หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

ตอนที" 3 ระเบียบ ประกาศเกี"ยวกบัค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                         
3.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย  ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้                                 159 

ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 
3.2 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ              162 

สาํหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.;@>B 
<.< ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 979/2548) เรื&อง บญัชีทา้ยประกาศ   164 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เรื&อง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา(แกไ้ขเพิ&มเติมครั� งที& ;) 

<.>           ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 359/2547) เรื&อง บญัชีทา้ย          165 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น เรื&อง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (แกไ้ขเพิ&มเติมครั� งที& 1) 

<.@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  308 /2557 )  เรื&อง  อตัราค่าธรรมเนียม  166 
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. ;@@C  

<.B           ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& C@@/254D)  เรื&อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม :CD 
 การศึกษาของภาคแรกที&เขา้ศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธิq เขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
<.C          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :DK;/;@@;) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1C9 

การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
<.D          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& >>C/;@>9) เรื&อง การเก็บ   1D< 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 
<.9          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& B>B/;@>>) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียม  1D> 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิต ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

<.:K        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& D<>/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1DB 
การศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ ฯ 

<.::        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 9B>/;@>D)  เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1DC 
  การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ หลกัสูตร 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการ 
  คอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 

<.:;         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;:@/;@@K)  เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1D9 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ 
“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสาํหรับครู” 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                      หน้า 

 
<.:<         ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ (ฉบบัที& ;C/;@@<) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียมวจิยั  19: 

  ตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 
<.:>        ประกาศคณะวทิยาศาสตร์( ฉบบัที& 9/;@>9) เรื&อง อตัราค่าธรรมเนียม   19; 

การทาํวทิยานิพนธ์ หรือวจิยัร่วมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ต่างสถาบนั ที&ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.:@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น( ฉบบัที& 9/;@>9)  เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับ :9> 
 หลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 
<.:B        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;@;/;@@;) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19B 
 สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตร 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมสิ&งแวดลอ้ม” 
<.:C        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :D9K/;@@<) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19C 

สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 

<.:D       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& @DC/;@@:) เรื&อง  ค่าธรรมเนียม  199 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 

<.:9         ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& @D/;@>9) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียม  ;KK 
การวจิยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ 

<.;K        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;;>/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  ;K; 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

<.;:         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;;</;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  ;K> 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  

<.;;         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& B>:/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการ  ;KB 
ศึกษา สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวชิาชีพครู 

<.;<         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบบัที& KK6/;@@;) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั ;KC 
ตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์สาํหรับนกัศึกษาที&ไดรั้บ 
ทุนการศึกษา/วจิยั 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

 
<.;>        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;;/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการ  ;K9 

  ศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 
3.;@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& @CD/;@@;)  เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   2:K 

สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาการพยาบาล 

<.;B ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& ::B/;@>D) เรื&อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ  ;:: 
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 

<.;C        ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& :D/;@>9) เรื&อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ;:< 
ใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 

<.;D ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 1373/2552) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2:@ 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 

<.;9 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 2013/2552) เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 2:C 
        ศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 
<.<K        ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 46/;@52)  เรื&อง  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้าย ;;K 

ในการดาํเนินการเกี&ยวกบัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์
<.<: ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& ;B/;@>9)  เรื&อง หลกัเกณฑก์ารเก็บ  2;< 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัสาํหรับนกัศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์

3.3; ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   ;:B:/2552) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2;> 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา” 

<.<<  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  ;:B; / ;@@;) เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 2;B 
หลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา 

<.<> ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :K@/;@@>)  เรื&อง การเก็บ 2;C 
 ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

การออกกาํลงักายและการกีฬา 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

 
<.<@        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 220/2549) เรื&อง ค่าธรรมเนียม   2;D 

การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

3.3B ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 1064/2555) เรื&อง ค่าใชจ่้ายในการจดัการ ;;9 
หลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัแกไ้ข) 

<.<C          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ::C;/;@>9)  เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการ   2<; 
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาฯ 

<.<D         ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& </;@@>) เรื&อง  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายใน 2<@ 
การจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

<.<9        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉ บบัที& ;9CD/;@@B) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2<C 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 

<.>K       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 966/2548) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  ;<9 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต”   

<.>:       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :K@C/2548) เรื&อง ค่าใชจ่้าย   ;>K 
ในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต” 

 3.>; ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 695/2549) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2>< 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท  คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.>< ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   <;;/255<) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ;>> 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.>> ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   ;:B>/2552) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2>B 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 

<.>@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  2165/ 2552) เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 2>D 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม 
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                    หน้า 

 
 

ตอนที" 4 ระเบียบ ประกาศเกี"ยวกบัทุนการศึกษา                                            
4.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย เงินทุนการศึกษาของราชกรีฑา                   ;@<      

สโมสรกรุงเทพฯสาํหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525 
4.2 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยั                         2@> 

ในการทาํวทิยานิพนธ์ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2531 

4.3 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  :KB9/;@@K) เรื&อง  ทุนวจิยั สาํหรับ  2@@ 
และศกัยภาพสูงคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพื&อใหส้ามารถรับนกัศึกษาที&มี 
ความสามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรและทาํวจิยัในสาขาที&อาจารยมี์ความเชี&ยวชาญ 

4.4 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที&  D@/;@@C) เรื&อง  หลกัเกณฑ ์วธีิการพิจารณา 2@D 
และอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการทาํวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

4.@ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที&  <9/2552) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหทุ้น 2B< 
ส่งเสริมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
พื�นฐาน คณะแพทยศาสตร์ 

4.B ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที&  </255>) เรื&อง  หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นสนบัสนุน 2BB 
    การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาํหรับนกัศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ 

>.C ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& 2D/;@@1) เรื&อง  แกไ้ขการจดัสรรทุน  2BD 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบาํบดั 

>.D  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& 20/;@@1) เรื&อง  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 2B9 
สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิา
กายภาพบาํบดั 

>.9  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& >K/;@>9) เรื&อง  ทุนสนบัสนุนการทาํ  2C: 
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

>.:K       ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& @</;@@;) เรื&อง ทุนส่งเสริมการเรียนการสอน 2C< 
ระดบับณัฑิตศึกษา  
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ตอนที" 5 ประกาศเกี"ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ   
5.1 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที&  9>B /;@@K) เรื&อง  แนวปฏิบติั  ;CC 

ในการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
5.2 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& DD/;@@@) เรื&อง หลกัเกณฑ ์ ;C9 

และแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
5.3 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& C:/;@>D) เรื&อง  แนวทางการ ;D@ 
 ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ   
5.4 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   BB/2550)    ;DD 

เรื&อง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื&อการสาํเร็จการศึกษา 
@.@  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& @/;@>B) เรื&อง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  ;D9 

ในการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและการประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํ 
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

@.B ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& <:/;@>D) เรื&อง แนวปฏิบติัในการส่ง  ;9: 
              รายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 
@.C ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& D9/;@@K) เรื&อง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ;9; 

ในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
@.D ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& <B/;@@B) เรื&อง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ;9> 

การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
@.9 ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& 86/2551) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 29C 

ความกา้วหนา้ในการทาํดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
@.:K ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& 87/2551) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 29D 

ความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

5.11         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 007/2552) เรื&อง หลกัเกณฑ ์ <KK 
และแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

5.12         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& 018/2551) เรื&อง แนวปฏิบติั 3K9 
ในการทาํวทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

@.:< ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบบัที& <C/;@>D) เรื&อง หลกัเกณฑ ์   3:K 
และแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

 
@.:4 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& ;C/;@>@) เรื&อง แนวปฏิบติั   <:D 
          ในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  
          หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก(;) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวชิา) 
5.15 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& C/;@@B) เรื&อง แนวปฏิบติัในการ <:9           

   เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
                5.16       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   (ฉบบัที& :K/;@@C) เรื&อง หลกัเกณฑ ์ 32K 
        การประเมินผลการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

               คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.1C ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 63/;@>8) เรื&อง   <;<         

                          แนวปฏิบติัในการจดัทาํและส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ของ 
 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
@.1D ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 57/;@>8) เรื&อง   <;B         

                          แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์และเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์สาํหรับ 
 นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
@.:9 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& D/;@>@) เรื&อง   <<:        

                          แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์ 
5.;K ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& D/2556) เรื&อง   <<;         

                      แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก : 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

@.;: ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& :K/;@>@) เรื&อง   <<<  
  แนวปฏิบติัในการทาํการศึกษาอิสระ สาํหรับรายวชิาการศึกษาอิสระ ฯ   

@.;; ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 11/2545) เรื&อง แนวปฏิบติั <<> 
            การทาํการศึกษาอิสระ สาํหรับรายวชิาการศึกษาอิสระ ที&มีจาํนวนหน่วยกิต > หน่วยกิต 
@.;< ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 34/;@47) เรื&อง   <<@ 
           แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์ฯ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   

            สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา ภาควชิาบรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
@.;> ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 37/;@47) เรื&อง แนวปฏิบติั <<D 
           แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต                  

           สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

   
@.;@            ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& 73/2552)  เรื&อง  การจดัการเรียนการสอน  <>K 

รายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
การเคลื&อนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ;@@:) และรายวชิาวทิยานิพนธ์  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวชิากายภาพบาํบดั 
และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ;@@;) 

@.;B ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& B/;@>9) เรื&อง การจดัการเรียน  <@B 
การสอนวชิาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา        

            การบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)คณะเทคนิคการแพทย ์         
@.;C           ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& C:/;@>9)  เรื&อง  การจดัการ  <B< 

เรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
@.;D   ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ::>/2553) เรื&อง  การจดั 3BC 

การเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์หลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา 
ชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

@.;9 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& :K/;@>@) เรื&อง แนวทางปฏิบติั  <DK 
ในการทาํการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

@.<K ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& 11/2545) เรื&อง แนวทางปฏิบติั  3D: 
ในการทาํวทิยานิพนธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขา           
วชิาการบริหารสาธารณสุข 

@.<: ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& 12/2545) เรื&อง  แนวทางปฏิบติัใน  3D; 
การทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวชิาอนามยัสิ&งแวดลอ้ม 
@.<; ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& C/;@>9) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการจดัทาํ 3D< 

และการส่งรายงานการศึกษาอิสระ 
@.<< ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที& ;K/;@54) เรื&อง  3D> 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และเคา้โครง 
การศึกษาอิสระ  การสอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หลกัสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น    

5.3> ประกาศคณะเภสชัศาสตร์ (ฉบบัที& 39/2546) เรื&อง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั           <9: 
เกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั 



สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

 
5.3@ ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัที& @/;@>9) เรื&อง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  <9B 

ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
5.3B ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัที& :@/;@>9) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการทาํการศึกษา  >K@ 

อิสระ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิต คณะเทคโนโลย ี 
5.<C ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& 34/2551) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล >:K 

รายวชิาวทิยานิพนธ์ และเกณฑก์ารประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาสตัวแพทยส์าธารณสุข 

@.<D         ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& 30/2554) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 4:@ 
ในการทาํวทิยานิพนธ์นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 

@.39        ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& <</;@@>) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั >:9 
ในการประเมินผลวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะวทิยาการจดัการ 

@.>K         ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& <:/;@@>)เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 4;< 
การสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ 

@.>:         ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& <;/;@@>) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 4;@ 
การสอบประมวลความรู้ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ 

5.4; ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  : /255>)  เรื&อง   แนวปฏิบติัในการ  >;C 
ทาํดุษฎีนิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 

5.4< ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  2 /255>)  เรื&อง   แนวปฏิบติัในการ  >2D 
ทาํวทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 

5.>> ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  > /255C)    เรื&อง   แนวปฏิบติัในการทาํ 4;9 
วทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

                 สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 
@.>@ ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  5 /255C)  เรื&อง   แนวปฏิบติัในการทาํ  43K 

วทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 
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6.21.5 การขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา               445   
6.21.6 การแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยที์&ปรึกษาหลกั     445 
6.21.7 แนวปฏิบติัในการแต่งตั�งผูเ้ชี&ยวชาญเฉพาะ    446 
6.21.8 การแต่งตั�งอาจารยที์&ปรึกษาเฉพาะเรื&อง     446 

 



 สารบัญ (ต่อ) 

                                หน้า 

 
6.21.9 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เพื&อขอความ               446             

ร่วมมือในการเก็บขอ้มูลทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
6.21.10 การขอความอนุเคราะห์ใหเ้ป็นผูเ้ชี&ยวชาญหรือ    447 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเครื&องมือในการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
6.21.11 การขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ               447 
6.21.12 การขอเปลี&ยนชื&อเรื&องวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   >48 
6.21.13 การส่งวทิยานิพนธ์/การส่งรายงานการศึกษาอิสระ   >49       

6.22 การสอบประมวลความรู้                       >49                         
6.23 การสอบวดัคุณสมบติั                             >50    
6.24 การสาํเร็จการศึกษา                             >50                                    
6.25 การขออนุมติัปริญญา                 >50 
6.26 การขอรับปริญญา                                                                >51                
6.27 เงื&อนไขของหน่วยงานสงักดักระทรวงศึกษาธิการ เกี&ยวกบัการ                      >51 

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ตอนที" 7           บริการต่างๆ ของบัณฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัขอนแก่น                  
7.1 ทุนการศึกษา                457 
7.2 หอ้งสมุด         459        
7.3 ศูนยค์อมพิวเตอร์                     459 
7.4 การอบรมเพื&อเพิ&มทกัษะสาํหรับนกัศึกษา                         460 
7.5 โภชนาการ        460 
7.6 รถโดยสารประจาํทาง            460 
7.7 บริการไปรษณีย ์                     461 
7.8 บริการธนาคาร                                                                    461 
7.9 ศูนยค์อมเพลก็                                           461           
7.10 ศูนยสุ์ขภาพนกัศึกษา                              461              
7.11 การประกนัอุบติัเหตุ                               461  

                 
 
 
 



 สารบัญ (ต่อ) 

                                หน้า 

ตอนที"  8 คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั                                   

8.1 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา                                           465                 
8.1.1 คณะวทิยาศาสตร์                                                                   466 
8.1.2 คณะเกษตรศาสตร์                  474 
8.1.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์                478 
8.1.4 คณะเทคโนโลย ี                 484       
8.1.5 คณะสตัวแพทยศาสตร์                            486 
8.1.6 คณะพยาบาลศาสตร์                  488  
8.1.7 คณะแพทยศาสตร์                      491 
8.1.8 คณะเทคนิคการแพทย ์               507  
8.1.9 คณะสาธารณสุขศาสตร์                509            
8.1.10 คณะทนัตแพทยศาสตร์      512 
8.1.11 คณะเภสชัศาสตร์       515 
8.1.12 คณะศึกษาศาสตร์          517 
8.1.13 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์               @21    
D.:.:> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                @;> 
D.:.:@ คณะวทิยาการจดัการ                 @;@ 
8.1.16 คณะศิลปกรรมศาสตร์      @2B 
D.:.:C วทิยาเขตหนองคาย       @2C 

8.2     บุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั                                        @<: 

 

ภาคผนวก แบบฟอร์มที"นักศึกษาควรทราบและหนังสือราชการสําหรับตดิต่อหน่วยงานต่างๆ    
บว.9 คาํร้องขอลงทะเบียนนอ้ยกวา่/มากกวา่จาํนวนหน่วยกิตที&กาํหนด              @<B 
บว.13 คาํร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา                @<D 
บว.13-1  คาํร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา(กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพ ์  @<9                                                                                                                             

ผลงานวทิยานิพนธ์)             
บว.14 คาํร้องขอลาพกัการศึกษา                               @>K 
บว.15     คาํร้องขอลาออก                                                           @>: 
บว.16 แบบส่งและรับวทิยานิพนธ์                                              @>; 

 บว.17 คาํร้องขอหนงัสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตวัเพื&อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ             @>> 
 บว.18 คาํร้องขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา                 @>@ 



สารบัญ (ต่อ) 
                                หน้า 

 
  บว.20    ใบแจง้ความจาํนงสาํเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี� สิน                  @46 

  บว.21 คาํร้องขอเสนอชื&ออาจารยที์&ปรึกษา/เปลี&ยนแปลงอาจารยที์&ปรึกษาวทิยานิพนธ์            @48 
   บว.;; คาํร้องขอขยายจาํนวนนกัศึกษาในคาํปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ                  @@K 
  บว.23 แบบเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                                @@;        
 บว.24 คาํร้องขอเปลี&ยนชื&อเรื&องวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                @@> 
              บว.25 คาํร้องขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                 @@@ 
              บว.26 แบบเสนอแต่งตั�งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ                            @@C 

  บว.27  ใบแจง้ผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  @@9 
 บว.28  ใบรับรองการแกไ้ขวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                 @B;     

  บว.29  แบบฟอร์มตรวจสอบวทิยานิพนธ์                                                                      @B> 
 บว.30  คาํร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวดัคุณสมบติั                         @BB

   บว.31 แบบเสนอแต่งตั�งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ                             @BD 
 บว.32 ใบแจง้ผลการสอบประมวลความรู้/สอบวดัคุณสมบติั                @B9      
 บว.33 คาํร้องขอเปลี&ยนระบบการศึกษา                  @CK 
 บว.<<-: คาํร้องขอเปลี&ยนแผน/แบบการศึกษา      @C: 

บว.34 คาํร้องขอเปลี&ยนสาขาวชิา                     @C< 
 บว.35 คาํร้องขอเปลี&ยนระดบัการศึกษา      @C@ 
 บว.36 คาํร้องขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา       @CC 
               บว.37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา             @C9 
               บว.38    การรับทราบเรื&องลิขสิทธิq ในวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                            @D:     

บว.39    คาํร้องขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา                                               @D; 
           บว.40   คาํร้องการแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยที์&ปรึกษาหลกั         @D> 
              บว.>:    แบบเสนอแต่งตั�งที&ปรึกษาเฉพาะเรื&อง      @DB 
 บว.>; แบบขอเสนอแต่งตั�งผูเ้ชี&ยวชาญเฉพาะสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  @9; 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ตวัอย่างหนังสือขออนุมตัขิยายเวลาศึกษาต่อ               
  หนงัสือภายนอก                               @9>   
  หนงัสือภายใน                  @9@ 
 ตวัอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูลในการทาํวทิยานิพนธ์       
  หนงัสือภายนอก                 @9B
          หนงัสือภายใน        @9C 



สารบัญ (ต่อ) 
                                หน้า 

 
 ตวัอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั@งผู้เชี"ยวชาญ              
  หนงัสือภายนอก        59D         
  หนงัสือภายใน                   599 
 ตวัอย่างหนังสือส่งตวัข้าราชการคนืต้นสังกดั                                             
  หนงัสือภายนอก                  BKK 
  หนงัสือภายใน                 BK: 
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1.1  คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยัขอนแก่น   จะมีคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั   ซ่ึงเป็นสภำสูงสุด 

มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย  ควบคุม  ก ำกบัและติดตำม กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัให้เป็นไปตำม
นโยบำยและวตัถุประสงค ์คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัขอนแก่น ประกอบดว้ย 
1.  ดร.ณรงคช์ยั   อคัรเศรณี  นำยกสภำมหำวทิยำลยั 
2.  ดร.เตช   บุนนำค   อุปนำยกสภำมหำวทิยำลยั 
3.  นำยเฉลิมชยั  วงษน์ำคเพช็ร์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
4.  นำยชูเกียรติ   รัตนชยัชำญ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
5.  นำยฐำปน   สิริวฒันภกัดี  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
6.  นำยสมศกัด์ิ   สุวรรณสุจริต  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
7.  หม่อมรำชวงศป์รีดิยำธร  เทวกลุ   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
8. นำยยนิชยั   อำนนัทนสกลุ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
9. นำยวนสั   แตไ้พสิฐพงษ ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
10. ดร.วชิยั   ธญัญพำณิชย ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
11. ศ.เกียรติคุณ ดร.วชิยั  บุญแสง   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
12. รศ.ดร.วรีะพงษ ์ แพสุวรรณ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศำสตรี  เสำวคนธ ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
14. ศ.ดร.สมชำติ   โสภณรณฤทธ์ิ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
15. นำยสุรพงษ ์  ชยันำม   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
16. รศ.ดร.กิตติชยั   ไตรรัตนศิริชยั  อธิกำรบดี 
17. รศ.ดร.เจนจิรำ    เรืองชยจตุพร  ประธำนสภำคณำจำรย ์ 
18. นำยประวทิย ์  อนนัตวรำศิลป์  ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร มข. 
19. รศ.ดร. สมหมำย  ปรีเปรม   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนรองอธิกำรบดี 
20. รศ.ดร.มนตช์ยั   ดวงจินดำ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
21. รศ.นพ.ชำญชยั   พำนทองวริิยะกลุ  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
22. รศ.ดร.กลุธิดำ  ทว้มสุข   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
23. รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนคณบดี 
24. รศ.ดร.อ ำนวย   ค ำต้ือ    กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัประเภทผูแ้ทนผูอ้  ำนวยกำร 
25. รศ.ดร.รัชพล   สนัติวรำกร  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
26. ศ.นพ.บวรศิลป์  เชำวน์ช่ืน   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
27. รศ.น.สพ.ชูชำติ  กมลเลิศ   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
28. รศ.ดร.สุทธิพงศ ์ อุริยะพงศส์รรค ์  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
29. รศ.ดร.ไพบูลย ์  ดำวสดใส  กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
30. นำงกำญจนศรี   สิงห์ภู่   กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกขำ้รำชกำรพลเรือนฯ 
31. รศ.รังสรรค ์ เนียมสนิท กรรมกำรและเลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยั 
32. นำงสุพตัรำ  ครองยทุธ ผูช่้วยเลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยั 
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1.2  ผู้บริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ในระดบัมหำวิทยำลยั   จะมีอธิกำรบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุด   โดยมีรองอธิกำรบดีหรือผูช่้วย
อธิกำรบดีฝ่ำยตำ่งๆ  ช่วยปฏิบติังำนตำมภำรกิจท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย   ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  
  อธิการบด ี

รศ.ดร.กติตชัิย ไตรรัตนศิริชัย 
รองอธิการบด ี

  รศ.ดร. สมหมำย  ปรีเปรม   รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลงัและทรัพยสิ์น 
  รศ.นพ.ถวลัยว์งค ์  รัตนสิริ   ฝ่ำยวเิทศสมัพนัธ์และยทุธศำสตร์ระหวำ่งประเทศ 

รศ.รังสรรค ์ เนียมสนิท  ฝ่ำยวำงแผนยทุธศำสตร์ 
  รศ.พิษณุ   อุตตมะเวทิน  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
  ศ.นพ.วรีะชยั โควสุวรรณ  ฝ่ำยวจิยัและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
  ผศ.ลิขิต  อมำตยคง  ฝ่ำยพฒันำนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพนัธ์ 

ผศ.ดร.เด่นพงษ ์ สุดภกัดี   ฝ่ำยวชิำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  ผศ.วชิยั  ณีรัตนพนัธ์ุ  ท่ีปรึกษำฝ่ำยศิลปวฒันธรรม 
  รศ.ดร.นิยม  วงศพ์งษค์  ำ  รองอธิกำรบดี ฝ่ำยชุมชนสมัพนัธ์ 

และส่ือสำรองคก์ร 
  ผศ.ดร.ช ำนำญ  บุญญำพทุธิพงศ ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ผศ.ดร.อนุชำ  นิลประพนัธ ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวทิยำเขตหนองคำย 

 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

  ผศ.ดร.ภำวดี  ภกัดี   ฝ่ำยทรัพยสิ์น 
  อำจำรยป์ำริชำต  บุตรวงค ์   ฝ่ำยกำรคลงั 

ผศ.ดลชยั  ศรีส ำรำญ  ฝ่ำยพฒันำกีฬำ 
รศ.ดร.ธนำกร  วงศว์ฒันำเสถียร  ฝ่ำยแผน 
รศ.ดร.กฤตพล  สมมำตย ์   ฝ่ำยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
รศ.ดร.ศจี  สตัยตุม ์   ฝ่ำยวจิยั 
ผศ.ดร.ประพนัธ์ศกัด์ิ ฉวรีำช   ฝ่ำยวชิำกำร 
ผศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต   ฝ่ำยกำรประกนัคุณภำพ 
อำจำรยธ์นัฐกรณ์  พงศพ์ิมล   ฝ่ำยจดักำรก่อสร้ำงและดูแลรักษำ 
นำยบญัชำ พระพล   ฝ่ำยฝ่ำยชุมชนสมัพนัธ์ 

และส่ือสำรองคก์ร 
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ผู้ช่วยอธิการบด(ีต่อ) 
ดร.กิตต์ิ   เธียรธโนปจยั  ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ผศ.ดร.ยศ  บริสุทธ์ิ   ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

  ผศ.ดร.ขนิษฐำ วรธงชยั   ฝ่ำยวเิทศสมัพนัธ์และยทุธศำสตร์ระหวำ่งประเทศ 
ผศ.ดร.รักพงษ ์  เพชรค ำ          ฝ่ำยศิลปวฒันธรรม 
อ.ดร.ธนญัชยั ดำศรี   ฝ่ำยวทิยำเขตหนองคำย 

  อ.ดร. ศิริพงษ ์ เพียศิริ   ฝ่ำยพฒันำนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพนัธ์ 
 
 ในระดบัคณะ สถำบนั ส ำนกั ศูนย ์และวิทยำลยั  จะมีคณบดี  ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั  ส ำนกั ศูนย ์และ
วทิยำลยั เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผิดชอบงำน  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

คณบด ี
รศ.ดร. สุรศกัด์ิ   วงศรั์ตนชีวนิ  บณัฑิตวทิยำลยั 

  รศ.ดร.มนตช์ยั  ดวงจินดำ  คณะเกษตรศำสตร์ 
  รศ.ดร.สมนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจำรนยั   คณะวทิยำศำสตร์ 
  ผศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ  คณะศึกษำศำสตร์ 
  รศ.ดร.ขนิษฐำ  นนัทบุตร  คณะพยำบำลศำสตร์ 
  รศ.นพ.ชำญชยั  พำนทองวริิยะกลุ  คณะแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.กลุธิดำ  ทว้มสุข   คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ   คณะเทคนิคกำรแพทย ์
  ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  พิทกัษำนุรัตน์  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
  รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วรำอศัวปติ เจริญ คณะทนัตแพทยศำสตร์ 
  รศ.ดร.วงศว์วิฒัน์  ทศันียกลุ  คณะเภสชัศำสตร์ 
  รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว้   คณะเทคโนโลย ี
  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมยั  คณะสตัวแพทยศำสตร์ 
  ผศ.ดร.มนสิชำ  เพชรำนนท ์  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  รศ.ดร.กลัปพฤกษ ์ ผิวทองงำม  คณะวทิยำกำรจดักำร 
  รศ.ดร.เฉลิมศกัด์ิ พิกลุศรี   คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
  อ.กิติบดี   ใยพลู   คณะนิติศำสตร์  

รศ.ดร.วนิิต ชินสุวรรณ            วทิยำลยับณัฑิตศึกษำกำรจดักำร  
  รศ.ดร.ศุภวฒันำกร  วงศธ์นวสุ  วทิยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน 
  ศ.ดร.ละออศรี  เสนำะเมือง  วทิยำลยันำนำชำติ 
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ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน 
ผศ.อนตัต ์ เจ่ำสกลุ   ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

  รศ.ดร.อ ำนวย   ค ำต้ือ   ศูนยบ์ริกำรวชิำกำร 
  รศ.นพ.ทรงศกัด์ิ เกียรติชูสกลุ  ศูนยห์วัใจสิริกิต์ิฯ 
  รศ.ดร.วนิดำ แก่นอำกำศ  ส ำนกัวทิยบริกำร 
  รศ.ดร.ชนะพล   ศรีฤำชำ   ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร 
                    ผศ.ดร.รักพงษ ์  เพชรค ำ          ส ำนกัวฒันธรรม(รักษำกำร) 
  รศ.รว ี  หำญเผชิญ  สถำบนัวจิยัและพฒันำ 
  รศ.สุภำพ  ณ  นคร   ส ำนกัวชิำกำรศึกษำทัว่ไป 

ดร.กิตต์ิ   เธียรธโนปจยั  ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนกำรสอน 
นำงปทุมพร  ภูมิพระบุ   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนวทิยำเขตหนองคำย 

(รักษำกำร) 
 

1.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลยั   
 บณัฑิตวิทยำลยั   มีกำรบริหำรและรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยคณบดี  ภำยใตก้ำรก ำหนดนโยบำยและแผน 
กำรก ำกบัควบคุมดูแล และกำรใหค้  ำปรึกษำและช้ีแนะของคณะกรรมกำรประจ ำบณัฑิตวิทยำลยั   คณะกรรมกำร
ประจ ำบณัฑิตวทิยำลยั ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 
1 อธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร 

2 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิยัและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี  รองประธำนกรรมกำร 

3 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กรรมกำร 

4 รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน์  กรรมกำร 

5 ผศ.ดร.ไฉนพร  ด่ำนวรุิทยั กรรมกำร 

6 ผศ.ดร.วรำนุช  ปิติพฒัน์ กรรมกำร 

7 รศ.สุเมธ  แก่นมณี กรรมกำร 

8 รศ.ดร.สมำน  ลอยฟ้ำ กรรมกำร 

9 คณบดีบณัฑิตวทิยำลยั กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10 รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร บณัฑิตวทิยำลยั ผูช่้วยเลขำนุกำร 

11 รองคณบดีฝ่ำยวจิยั  บณัฑิตวทิยำลยั ผูช่้วยเลขำนุกำร 
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1.4  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 มหำวทิยำลยัขอนแก่น เป็นมหำวทิยำลยัแห่งแรกในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีก่อตั้งเพ่ือเป็นศูนยก์ลำง
ในกำรพฒันำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนวิชำกำรของภูมิภำคน้ี  โดยไดมี้พระบรม
รำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ให้ตรำพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัขอนแก่น และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี      
25 มกรำคม พ.ศ. 2509 กำรด ำเนินกำรรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี เร่ิมรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นตน้มำ โดยเป็น
กำรผลิตบณัฑิตในเฉพำะสำขำวิชำชีพท่ีเป็นควำมตอ้งกำรของประเทศ  ต่อมำเม่ือมหำวิทยำลยัพิจำรณำถึงควำม
พร้อมและศกัยภำพของบุคลำกรในสำขำวิชำต่ำง ๆ  และเพ่ือน ำแหล่งทรัพยำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีอยู่มำใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ มหำวิทยำลยั ขอนแก่น จึงไดข้ยำยกำรศึกษำขั้นสูงกวำ่ปริญญำตรีข้ึน โดยเร่ิมรับนกัศึกษำในระดบั
บณัฑิตศึกษำ สำขำวชิำต่ำง ๆ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2523 มำจนถึงปัจจุบนั 
 ปัจจุบนัมหำวิทยำลยัขอนแก่นมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำท่ีเปิดสอนจ ำนวนทั้งส้ิน 243 หลกัสูตร 
แบ่งเป็นหลกัสูตร ระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิต จ ำนวน 5  หลกัสูตร ระดบัปริญญำมหำบณัฑิต จ ำนวน 138
หลกัสูตร ระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จ ำนวน 16 หลกัสูตร  ระดบัปริญญำดุษฎีบณัฑิต จ ำนวน  84 หลกัสูตร 
ในจ ำนวนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำ มีหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรนำนำชำติ/หลกัสูตรท่ีศึกษำเป็นภำษำองักฤษ            
34 หลกัสูตร ในกำรศึกษำหลกัสูตรเหล่ำน้ี นกัศึกษำจะศึกษำในคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลยั โดยมีบณัฑิตวิทยำลยั
ท ำหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำนและสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำ 
 จ ำนวนนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำท่ีก ำลงัศึกษำในหลกัสูตรต่ำงๆ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2556 
มีจ ำนวนทั้งส้ินประมำณ 8,093 คน แบ่งออกเป็นนกัศึกษำในกลุ่มต่ำงๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จ ำนวน  4,010  คน    กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำนวน 2,113  คน  กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี จ ำนวน 
1,970   คน และในจ ำนวนนกัศึกษำเหล่ำน้ีเป็นนกัศึกษำระดบัประกำศนียบตัรบณัฑิต จ ำนวน 4  คน ระดบัปริญญำโท 
6,437 คน  และ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ ำนวน 219 คน และระดบัปริญญำเอก  1,433 คน                          
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 พ.ย. 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 บทน ำ 

 

8 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

1.5  คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 เพื่อใหก้ำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยเนน้นกัศึกษำเป็นศูนยก์ลำงของกระบวนกำรเรียนกำรสอน  โดยเป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542 โดยมุ่งพฒันำใหน้กัศึกษำสำมำรถศึกษำคน้ควำ้
และเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัคิดวิเครำะห์ และประยกุตใ์ชค้วำมรู้ รู้จกัท ำงำนเป็นทีมและมีโอกำสฝึกทกัษะจำกกำร
ปฏิบติัจริง รวมทั้งมีจิตส ำนึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจำกกำรประชุม
สภำมหำวทิยำลยัคร้ังท่ี 3/2545 เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2545 สภำมหำวทิยำลยัจึงไดเ้ห็นชอบให้ก ำหนดนโยบำยดำ้น
กำรเรียนกำรสอน และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีคุณภำพและพึงประสงค ์ดงัน้ี 

นโยบายด้านการเรียนการสอน 
  “ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง” 

บัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
  หมำยถึง  “บณัฑิตท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทกัษะในวชิำชีพ รวมทั้งทกัษะในกำรเรียนรู้
และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ”   

คุณลกัษณะของบัณฑิตทีม่คุีณภาพ 
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้โดยกำรวจิยั (Research Skills) 
2. มีควำมสำมำรถและทกัษะในกำรส่ือสำร โดยครอบคลุมทกัษะดำ้นกำรพดู  

กำรฟัง  กำรอ่ำน และกำรเขียน 
3. มีควำมสำมำรถและทกัษะในกำรท ำงำนเป็นทีม เช่น กระบวนกำรคิด  กำรเรียนรู้และ

ทกัษะกำรแกปั้ญหำร่วมกนั (Teamwork Skills) 
คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิด วเิครำะห์ทำงวชิำกำรอยำ่งมีเหตุผล 
2. มีจริยธรรม  คุณธรรมและควำมซ่ือสตัยใ์นวชิำชีพ 
3. มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
4. สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำไทยไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
6. มีควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศในระดบัท่ีส่ือสำรไดอ้ยำ่งนอ้ย  1  ภำษำ 
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสม 
8. สำมำรถประกอบวชิำชีพไดอ้ยำ่งมีคุณภำพและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
9. มีจิตส ำนึกในกำรใฝ่ศึกษำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
10. มีวจิำรณญำณและควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำ 
11. มีวนิยัและค่ำนิยมท่ีดี 
12.  เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 นอกเหนือจำกคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหำวทิยำลยัขอนแก่นแลว้  ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ระดบับณัฑิตควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง  สำมำรถแสวงหำควำมรู้ใหม่อยำ่งอิสระและมีควำมสนใจ
ใฝ่รู้อยำ่งต่อเน่ือง 

2. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรคค์วำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
3. มีควำมสำมำรถในกำรส่ือควำมหมำย  ไดแ้ก่ 

- กำรแสดงควำมคิดเห็น 
- กำรเขียนบทควำม 
- กำรเสนอเร่ืองทำงวชิำกำรต่อท่ีประชุม 
- กำรใชโ้สตทศันอุปกรณ์ 
- กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4. มีควำมสำมำรถเชิงวจิำรณ์บนพ้ืนฐำนวชิำกำรและเหตุผล 
5. มีควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำองักฤษในระดบัท่ีส่ือสำรได ้

 
เอกลกัษณ์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
 
 “กำรท ำงำนแบบควำมร่วมมือและเช่ือมโยง (COLLABORATION AND CONNECTION)”     
 
อตัลกัษณ์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
 
 “บณัฑิตพร้อมวจิยั (READY TO RESEARCH)” 
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1.6 ปฏิทนิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  2634/2556) 
เร่ือง  ปฏิทนิการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2557 

----------------------- 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน ของระดบับณัฑิตศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  เป็นไป

ดว้ยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  มหำวิทยำลยัขอนแก่น  อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 20 และ 23(1) แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น คร้ังท่ี 5/2556  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2556  จึงก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2557 ดงัน้ี 

ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย พเิศษ 
1 นกัศึกษำรหสัข้ึนตน้ดว้ย  57  รำยงำนตวัข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษำ ผำ่น Web  ท่ี http://reg.kku.ac.th  และช ำระเงิน
กำรศึกษำ ตำมใบแจง้ยอดกำรช ำระเงิน และช ำระเงินท่ี
ธนำคำรไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
-ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำตน้ 
 
-  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำปลำย 

 
 
 
 

จนัทร์ 19 พ.ค. – 
ศุกร์ 23 พ.ค. 57 

 
 
 
 
- 
 

พธุ 17 ธ.ค.- 
ศุกร์ 19 ธ.ค. 57 

 
 
 
 
- 
 
- 

2 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57  ตรวจสอบขอ้มูลกำรช ำระ
เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรรำยงำนตวัข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษำผำ่น Web 

องัคำร 20 พ.ค. -
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

 

พฤหสั 18 ธ.ค.57 - 
ศุกร์ 6 มี.ค. 58 

- 

3 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 56 หรือนอ้ยกวำ่ บนัทึกขอ้มูล
กำรลงทะเบียนวิชำเรียนผำ่น Web /พิมพใ์บแจง้ยอดกำรช ำระ
เงิน/ช ำระเงินท่ีธนำคำร ไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

จนัทร์ 21 ก.ค.-              
พธุ 30 ก.ค. 57 

จนัทร์ 29 ธ.ค. 57–              
พฤหสั 8 ม.ค.58 

ศุกร์ 29  พ.ค. -                
พธุ  3 มิ.ย. 58 

4 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย  56 หรือนอ้ยกวำ่  รักษำสถำนภำพกำร
เป็นนกัศึกษำ/ลำพกักำรศึกษำ  ท่ีส ำนกัทะเบียนฯ / พิมพใ์บแจง้ยอด
กำรช ำระเงิน/ช ำระเงินท่ีธนำคำร ไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

จนัทร์ 21 ก.ค. -             
พธุ 30 ก.ค.57 

จนัทร์ 29 ธ.ค. 57–              
พฤหสั 8 ม.ค.58 

ศุกร์ 29  พ.ค. -                
พธุ  3 มิ.ย. 58 

5 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 56 หรือนอ้ยกวำ่   ตรวจสอบ
ขอ้มูลกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรรักษำ
สถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำ/ลำพกักำรศึกษำ/กำรลงทะเบียน
วิชำเรียน ผำ่น Web 

องัคำร 22 ก.ค. -         
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

 

องัคำร 30 ธ.ค.57 -              
ศุกร์ 6 มี.ค.58 

จนัทร์ 2 มิ.ย. –                
ศุกร์ 26 มิ.ย. 58 

6 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย  57 รับกำรปฐมนิเทศ/พบ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

จนัทร์ 4 ส.ค. 57 จนัทร์ 5 ม.ค.58 - 

7 นกัศึกษำท่ีมีรหสัข้ึนตน้ดว้ย 57 ลงทะเบียนวิชำเรียนผำ่น Web  จนัทร์ 4 ส.ค.-              
พฤหสั 7 ส.ค.57 

จนัทร์ 5 ม.ค. -             
พฤหสั  8 ม.ค.58 

ศุกร์ 29 พ.ค. -           
พธุ 3 มิ.ย.58 

8 วนัประกำศรำยช่ือนกัศึกษำพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ พฤหสั  19 มิ.ย.57 พฤหสั  8 ม.ค.58 - 
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ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย พเิศษ 
เน่ืองจำกมีผลกำรเรียนต ่ำกวำ่เกณฑ ์  

9 นกัศึกษำรหสัข้ึนตน้ดว้ย  57 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ   ตำมใบแจง้ยอดกำรช ำระเงินท่ีธนำคำร ไปรษณีย ์
และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
-  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำตน้ 
 
-  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในภำคกำรศึกษำตน้/ปลำย 

 
 
 
- 

 
- 

 
 
 

จนัทร์ 5 ม.ค. – 
พฤหสั 8 ม.ค.58 

- 

 
 
 

ศุกร์ 29 พ.ค. –              
พธุ 3 มิ.ย.58  
ศุกร์ 29  พ.ค. –              
พธุ 3 มิ.ย.58 

10 วนัเปิดภำคกำรศึกษำ    จนัทร์ 11 ส.ค.57 จนัทร์ 12 ม.ค.58 จนัทร์  8  มิ.ย. 58 
11 วนัรักษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำชำ้/ลำพกักำรศึกษำชำ้/

ลงทะเบียนวิชำเรียนชำ้ดว้ยตนเองผำ่น Web/เพ่ิมวิชำเรียนดว้ย
ตนเองผำ่น Web/พิมพใ์บแจง้ยอดกำรช ำระเงินและช ำระเงินท่ี
ธนำคำร ไปรษณีย ์และเคำน์เตอร์เซอร์วิส 

จนัทร์ 11 ส.ค. -           
พธุ  20 ส.ค. 57 

จนัทร์ 12 ม.ค. –              
พธุ 21 ม.ค.58 

จนัทร์ 8 มิ.ย. -
พฤหสั 11 มิ.ย. 58 

12 นกัศึกษำตรวจสอบขอ้มูลกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำชำ้/ลำพกั
กำรศึกษำชำ้/ลงทะเบียนวิชำเรียนชำ้/เพ่ิมวิชำเรียน  ผำ่น Web 

องัคำร 13 ส.ค.- 
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

องัคำร 13 ม.ค.-                
ศุกร์ 6 มี.ค.58 

องัคำร 9 มิ.ย.- 
ศุกร์  26 มิ.ย. 58 

13 วนัถอนรำยวิชำเรียนดว้ยตนเองผำ่น Web  โดยรำยวิชำนั้นไม่
ปรำกฏในทรำนสคริปต ์

จนัทร์ 11 ส.ค.-               
ศุกร์ 5 ก.ย.57 

จนัทร์ 12 ม.ค. –              
ศุกร์  6 ก.พ.58 

จนัทร์  8 มิ.ย. –  
องัคำร 16 มิ.ย.58 

14 วนัท่ีนกัศึกษำยืน่ค  ำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำ จนัทร์ 11 ส.ค.-               
จนัทร์ 25 ส.ค.57 

จนัทร์ 12 ม.ค. –              
จนัทร์ 26 ม.ค.58 

- 
 

15 วนัสุดทำ้ยของกำรขอเปิดรำยวิชำ องัคำร 19  ส.ค.57 องัคำร 20 ม.ค. 58 พธุ  10 มิ.ย.58 
16 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะส่งกำรขอเปล่ียนแปลง มข.30 พธุ  20 ส.ค.57 พธุ 21 ม.ค. 58 พฤหสั 11 มิ.ย.58 
17 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะส่งกำรขอปิดรำยวิชำ ให้ส ำนกัทะเบียนฯ พฤหสั 27 ส.ค. 57 พฤหสั 5 ก.พ.58 พฤหสั 18 มิ.ย.58 
18 วนัไหวค้รู พฤหสั  4 ก.ย.57 - - 
19 วนัลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ.2557 พฤหสั  6 พ.ย.57 - - 
20 วนัถอนวิชำเรียนโดยท่ีรำยวิชำนั้นไดส้ญัลกัษณ์ W โดยรำยวิชำนั้น

ปรำกฎในทรำนสคริปต ์ท่ีส ำนกัทะเบียนฯ 
จนัทร์ 8 ก.ย. – 
ศุกร์ 3 ต.ค.57 

จนัทร์  9 ก.พ.  -                 
ศุกร์  6 มี.ค. 58 

พธุ  17 มิ.ย. -              
ศุกร์ 26 มิ.ย.58 

21 วนัคลำ้ยวนัสถำปนำมหำวิทยำลยั - อำทิตย ์25 ม.ค.58 - 
22 วนัประกำศรำยช่ือนกัศึกษำท่ีพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ

เน่ืองจำกฝ่ำฝืนระเบียบกำรลงทะเบียนและกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

จนัทร์ 15  ก.ย.57 จนัทร์ 23 ก.พ.58 - 
 

23 วนัสุดทำ้ยของกำรเรียน อำทิตย ์30  พ.ย.57 อำทิตย ์3 พ.ค.58 อำทิตย ์19 ก.ค.58 
24 วนัสอบปลำยภำค จนัทร์ 1 ธ.ค.-

จนัทร์ 22 ธ.ค.57 
จนัทร์ 4 พ.ค. –              
ศุกร์ 22 พ.ค. 58 

จนัทร์ 20 ก.ค. –            
พฤหสั 23 ก.ค.58 

25 วนัปิดภำคกำรศึกษำ    องัคำร 23 ธ.ค.57 เสำร์ 23 พ.ค. 58 ศุกร์ 24 ก.ค. 58 
26 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะส่งผลกำรเรียน  (ท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ) ให้ส ำนกัทะเบียนฯ 
องัคำร 30 ธ.ค.57 องัคำร 2 มิ.ย. 58 จนัทร์ 3 ส.ค.58  

27 วนัสุดทำ้ยของกำรสอบรำยงำนกำรศึกษำอิสระหรือวิทยำนิพนธ์ พฤหสั 11 ธ.ค.57 พธุ 1 ก.ค. 58 - 
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ที่ รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคต้น ภาคปลาย พเิศษ 
ส ำหรับนกัศึกษำท่ีครบระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลกัสูตร  

28 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบบัสมบูรณ์เขำ้ปก
เรียบร้อยให้กบัคณะท่ีสงักดั หรือ วิทยำนิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เขำ้ปก
เรียบร้อย ให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับนกัศึกษำท่ีครบระยะเวลำ
กำรศึกษำตำมหลกัสูตร 

ศุกร์ 3 ม.ค.58 พธุ 29 ก.ค.58 - 
 

29 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขำ้ปก
เรียบร้อยให้กบัคณะท่ีสงักดั หรือ วิทยำนิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ี
เขำ้ปกเรียบร้อยให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับผูท่ี้จะส ำเร็จกำรศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำนั้น โดยไม่ตอ้งรักษำสถำนภำพในภำคกำรศึกษำถดัไป 

พธุ 21 ม.ค.58 วนัสุดทำ้ยของกำร
ลงทะเบียนชำ้ของภำค

กำรศึกษำตน้ปี
กำรศึกษำ 2558 

วนัสุดทำ้ยของกำร
ลงทะเบียนชำ้ของ
ภำคกำรศึกษำตน้ปี
กำรศึกษำ 2558 

30 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่
เขำ้ปก ให้คณะท่ีสงักดั หรือวิทยำนิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่
เขำ้ปก ให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับนกัศึกษำท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำ
และประสงคจ์ะเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปีพ.ศ. 2557 

ศุกร์ 3 ต.ค.57 - 
 

- 
 

31 วนัสุดทำ้ยของกำรส่งรำยงำนกำรศึกษำอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขำ้ปก
เรียบร้อยแลว้ ให้กบัคณะท่ีสงักดั  หรือวิทยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ี
เขำ้ปกเรียบร้อยแลว้ ให้บณัฑิตวิทยำลยั ส ำหรับนกัศึกษำท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำและมีสิทธ์ิเขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปี     
พ.ศ. 2557 

ศุกร์ 3 ต.ค.57 - 
 

- 
 

32 วนัสุดทำ้ยท่ีคณะกรรมกำรประจ ำคณะให้ควำมเห็นชอบให้
นกัศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำและมีสิทธ์ิเขำ้รับพระรำชทำน
ปริญญำบตัร ประจ ำปี พ.ศ. 2557 

พฤหสั 30  ต.ค.57 - 
 

- 
 

33 วนัพระรำชทำนปริญญำบตัร  ประจ ำปี พ.ศ. 2557 ประมำณเดือน   ธนัวำคม 2557 

 
ก ำหนดใหง้ดกำรเรียนกำรสอน  ดงัน้ี 
พฤหสับดีท่ี 4 กนัยำยน 25557 วนัไหวค้รู     
พฤหสับดีท่ี 6 พฤศจิกำยน 2557 วนัลอยกระทง ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
ประมำณเดือนธนัวำคม 2557  วนัพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
อำทิตยท่ี์   25  มกรำคม 2558  วนัคลำ้ยวนัสถำปนำมหำวทิยำลยั                                                  
 
ประกำศ  ณ  วนัท่ี  13 พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2556 
 

(ลงช่ือ)  เด่นพงษ ์  สุดภกัดี 
       (ผูช่้วยศำสตรำจำรยเ์ด่นพงษ ์  สุดภกัดี) 

            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
            ปฏิบติัรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย การจดัระบบการบริหารบัณฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 

-------------------------- 
 เพื่อให้การจดัระบบการบริหารงานของบณัฑิตวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2548 จึงตราข้อบังคบัไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 
พ.ศ.2548” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัใหมี้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
และการจดัระบบการบริหารงานในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2541 
 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือมติอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือขดัแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “สภามหาวทิยาลยั”  หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 5. การบริหารงานของบณัฑิตวิทยาลยัให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการตาม ขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 6. คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ประกอบดว้ย 
  6.1 อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 
  6.2 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
  6.3 ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนไม่เกิน 6 คน    เป็นกรรมการ 
  6.4 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการตาม ขอ้ 6.3 ใหอ้ธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี แต่อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการอาจเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
เป็นผูช่้วยเลขานุการได ้
 ขอ้ 7. คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั มีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 
  7.1 วางนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการศึกษาระดบั 

      บณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
  7.2 วางนโยบายและแผนงานเก่ียวกบัการจดัการหลกัสูตรสหสาขาวชิา 
  7.3 พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตวทิยาลยั 
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7.4 พิจารณาการขอจดัตั้ง จดัสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของบณัฑิตวทิยาลยั 
7.5 วางนโยบายและแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
7.6 ส่งเสริมและพฒันาการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งการเสาะแสวงหาแหล่ง 
      ทุนเพื่อสนบัสนุนการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 
7.7 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึง 
      เร่ืองใดหรือเพ่ือมอบหมายใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัอยูใ่นอ านาจ 
      หนา้ท่ีของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

  7.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 ขอ้ 8. การประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และหนา้ท่ีของเลขานุการคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวิทยาลยั ให้น าขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 ขอ้ 9. ให้มีคณะกรรมการเพื่อประสานงานการปฏิบติัตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ งน้ี 
องคป์ระกอบ อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 10. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจ
ออกประกาศหรือแนวปฏิบติัเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 11. โครงสร้างและการบริหารงานของบณัฑิตวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามท่ีสภามหาวทิยาลยัเห็นชอบ 
 ขอ้ 12. ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามขอ้บงัคบัน้ีให้น าระเบียบและ
ประกาศท่ีใชอ้ยูเ่ดิมมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ขอ้ 13. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั หรือการด าเนินการอ่ืนใด ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัน้ีให้
อธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั การวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
 ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2548 
 
 
      (ลงช่ือ)    พลต ารวจเอก  เภา  สารสิน 
                (เภา   สารสิน) 
               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย การจดัระบบการบริหารบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่2)  

พ.ศ.2551 
-------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานของบณัฑิตวิทยาลยั  เพ่ือให้การก าหนดนโยบายและ
แผนงานบณัฑิตวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลยัขอนแก่นและความตอ้งการของชุมชน
และเ ช่ือมโยงงานวิจัยบัณฑิตศึกษากับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนา
มหาวทิยาลยัขอนแก่นไปสู่มหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัได ้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น                
พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลยัขอนแก่นในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2551  เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2551 จึงตรา
ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกความในขอ้ 6.2  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการจดัระบบการบริหาร
บณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
  “ 6.2 รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอธิการบดีมอบหมายจ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 

 
 ประกาศ  ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2551 
 
 
      (ลงช่ือ)    พลต ารวจเอก  เภา  สารสิน 
                (เภา   สารสิน) 
               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

-------------------------- 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีใช้ในปัจจุบนัให้มีความ
เหมาะสมยิง่ข้ึน เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ  และ
เพ่ือให้การบริหารงานดา้นวิชาการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ใหอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา่ “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศกระทรวงน้ีส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาหลงัปริญญาตรี) 
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลงัปริญญาโท) ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกทุก
สาขาวิชา ส าหรับหลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่และหลกัสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
 3. ใหย้กเลิก 
  3.1 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง “เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
พ.ศ. 2533” ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
  3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542” ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
 4. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  4.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงมุ่งให้มีความสัมพนัธ์
สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความช านาญ
ในสาขาวชิาเฉพาะ เพ่ือใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน และควรเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี
มีลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง 
  อน่ึง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของหลกัสูตรท่ีจะเขา้
ศึกษา 
  4.2 หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกับแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เนน้การพฒันานกัวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยัเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญ
กบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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 5. ระบบการจดัการศึกษา ใชร้ะบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสดัส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ 
  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถื้อแนวทาง ดงัน้ี 
  ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 
  ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สปัดาห์ 
  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจนดว้ย 
 6. การคิดหน่วยกิต 
  6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  6.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  6.5 การคน้ควา้อิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  6.6 วิทยานิพนธ์ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
 7. โครงสร้างหลกัสูตร 
  7.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
  7.2 ปริญญาโท ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  
36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
   แผน  ก      เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี  
    แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดใหเ้รียนรายวชิาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วย
กิต แต่จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด 
    แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
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   แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้งท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  7.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเนน้การวิจยัเพื่อพฒันานักวิชาการและนัก
วชิาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได ้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด ดงัน้ี 
    แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
    แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตอ้งมี   มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ

ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
   แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
   แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวชิาชีพอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมี   มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
 8. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา หรือ
วิทยานิพนธ์จากหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต  และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาให้กบันักศึกษาท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได ้ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งศึกษาใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และเป็นไปตามหลกัเณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาใน
ระบบ และแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 9. จ านวนและคุณวฒิุของอาจารย์ ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร
หน่ึงหลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  9.1  ปริญญาโท 
   9.1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั  จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 
   9.1.2    อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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    2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   9.1.3 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   9.1.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่   ผูช่้วยศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  9.2 ปริญญาเอก 
   9.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 
   9.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
    1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   9.2.3 อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   9.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั  มี
คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
  9.3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จ านวนและคุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 
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 10. ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
  10.1  อาจารยป์ระจ า 1 คน   ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 5 คน 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน 
  10.2  อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญาโท
ไดไ้ม่เกิน 15 คน 
  หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนกัศึกษา
ท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจ านวนนกัศึกษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน ทั้งน้ี ให้นบัรวมนกัศึกษาท่ียงัไม่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 
  10.3 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งท าหนา้ที่อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 
 11. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  11.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  11.2  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  11.3  ปริญญาโท จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  11.4  ปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียน
ดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 12.  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ และใหใ้ชเ้วลาศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ดงัน้ี 
  12.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา 
  12.2  ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  12.3  ปริญญาเอก ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใชเ้วลาศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้ส าเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 
  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดจ านวน
หน่วยกิตท่ีใหล้งทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกบัจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดขา้งตน้
ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม 
  หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ก็อาจท าได ้ แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
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 13. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
  13.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเรียนครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ
เทียบเท่า 
  13.2 ปริญญาโท 
   13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์ หรือ
อยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง
วชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  
   13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้ง
ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์
จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
   13.2.3 แผน ข ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานั้น 
  13.3 ปริญญาเอก 
   13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษาตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธิ
ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนัและผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์  หรือ
อยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง
วชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 
   13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอท าวทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการ 
ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือ
ส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิานั้น 
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 14. ช่ือประกาศนียบตัรและช่ือปริญญา 
  14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้ใชช่ื้อว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Diploma)” 
อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิต (Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 
  14.2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใชช่ื้อวา่ “ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 
  14.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
ปริญญาในสาขาวชิา และอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวชิาไวแ้ลว้ ใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามท่ีก าหนดใน  พระราชกฤษฎีกา
นั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยงัมิไดก้ าหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยปริญญาในสาขาวชิา และอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวชิาใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามหลกัเกณฑก์าร
ก าหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 15. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้
ชดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 
  15.1  การบริหารหลกัสูตร 
  15.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 
  15.3  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
  15.4    ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 16. การพฒันาหลกัสูตร ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีดา้น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ืองทุก 5 ปี 
                17. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได ้ หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือจากท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถื้อค าวนิิจฉยั
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
 
 
                    (ลงช่ือ)  อดิศยั  โพธารามิก 
        (นายอดิศยั  โพธารามิก) 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  

(ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2550      
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
สูง สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
เพื่ อ เ ป็นการให้โอกาสในการ ศึกษาแ ก่นัก ศึกษาจึ ง เ ห็นสมควรป รับป รุงแก้ไข เ พ่ิม เ ติม  ระ เ บี ยบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2548 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ. 
2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี  4/2550 เม่ือวนัท่ี   6  มิถุนายน  2550  
สภามหาวทิยาลยั  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)             
พ.ศ. 2550” 
 ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีให้ใชส้ าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกหลกัสูตร  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.   ให้ยกเลิกความในข้อ 16.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“16.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจ า ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นหลกัใน
กระบวนการจดัการศึกษาของหลกัสูตร โดยท าหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น อาจารยป์ระจ าแต่ละคนจะเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ได ้1 หลกัสูตร ทั้งน้ีอาจเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ ไดอี้ก  1 หลกัสูตร โดย
ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยู่แลว้ และสามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใน
ระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวชิาเดียวกนัหรือสมัพนัธ์กนัไดอี้ก 1 หลกัสูตร 
 ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน ให้นับรวมเป็น 1 
หลกัสูตรตามระเบียบน้ีดว้ย” 
 ขอ้ 4.  ให้ยกเลิกความในขอ้ 22 และขอ้ 23 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 22.  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
            อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
                                              ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
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ขอ้ 23.   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  
                        เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีวฒิุการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการรวมทั้ง
ประสบการณ์การท าวิจยั เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมอาจแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก็ได”้ 
 ข้อ 5.  ให้ยกเลิกความในข้อ 31.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“31.4   การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนดในขอ้ 31.2 และ 31.3 ให้
ออกเป็นประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั” 
 ขอ้ 6. ให้ยกเลิกความในขอ้ 52 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 52. ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผ่านตามขอ้ 50.2 มีสิทธิยื่นขอ
สอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  
            ในกรณีท่ีไม่ผ่านการสอบตามนยัแห่งขอ้ 50.1 ให้ยื่นขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนั
หลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข 

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะ
ก าหนดหากไม่ด าเนินการตามก าหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้หรือมิตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด 

การอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ เ ป็นไปตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด” 
 ขอ้ 7.  ใหย้กเลิกความในขอ้ 63. แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 63. ให้ยกเวน้การบงัคบัใชข้อ้ 54 และ 60 กบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 
โดยให้ใชเ้กณฑท่ี์เก่ียวขอ้งดงักล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2544  แทน” 

ทั้งน้ี นกัศึกษาหสั  44  และ 45  ท่ีลาออกไปดว้ยเหตุผลเพราะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได ้ภายใน
ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด  ถา้ตอ้งการขอกลบัมามีสถานภาพตามนยัแห่งระเบียบน้ี ใหด้ าเนินการภายใน 90 วนั
นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชร้ะเบียบน้ี 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
 

                                (ลงช่ือ)   พลต ารวจเอก  เภา สารสิน 
                                                                                                                            (เภา สารสิน) 

                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548 
-------------------------- 

 
เพ่ือให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548   และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี     5/2548  เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลยั             
จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที ่ 1 
บททัว่ไป 

 
ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชส้ าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกหลกัสูตร  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2544                     

บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัหรือคณะท่ีขดัหรือแยง้กบั 
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 .   ในระเบียบน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง   คณะ บณัฑิตวทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
“คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะ บณัฑิตวทิยาลยั หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตร              
                                          ระดบับณัฑิตศึกษา 

 “สาขาวชิา” หมายถึง  สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดี 
                                                                เพื่อรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

 “ประธานหลกัสูตร”   หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
“ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ”  หมายถึง  ส านกัทะเบียนและประมวลผล (ส านกับริหารและพฒันา               
                                                                     วชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น   
                                                    (ฉบบัท่ี 3/2548) 
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 “บณัฑิตวทิยาลยั”      หมายถึง  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั”    หมายถึง   คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั    
                                             มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “นกัศึกษา”         หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 5. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจออกหลกัเกณฑ ์ ประกาศ ค าสัง่ หรือระเบียบ
ปฏิบติัซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการและการปฏิบติัไวใ้นระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
อธิการบดี และใหอ้ธิการบดีมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ  ค าวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

  ทั้งน้ีการวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หมวดที ่ 2 

ระบบการจดัการศึกษา 
 
ข้อ 6. การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
 6.1 บณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษามาตรฐานของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 

6.2 บณัฑิตวทิยาลยัมีหนา้ท่ีประสานงานและสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส่วนคณะและ
ภาควชิามีหนา้ท่ีจดัการศึกษาในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.3 บณัฑิตวทิยาลยัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจดัการศึกษา
ในหลกัสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวขอ้งกบัหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหนา้ท่ีตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ข้อ 7.  ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใชร้ะบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์    ส่วนภาคฤดูร้อน
อาจจดัไดต้ามความจ าเป็นของแต่ละหลกัสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วน
เทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ หลกัสูตรอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค ระบบ
จตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได ้โดยใหถื้อแนวทางดงัน้ี 

ระบบไตรภาค หน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 

ระบบจตุรภาค  หน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สปัดาห์ 
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ข้อ 8. การคิดหน่วยกิต  
8.1 ระบบทวภิาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 
1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดก้บั 12/15 หน่วยกิตระบบทวภิาค หรือ 4  

                หน่วยกิต ระบบทวภิาค เทียบไดก้บั  5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
8.3 ระบบจตุรภาค 

             1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดก้บั 10/15 หน่วยกิตระบบทวภิาค หรือ 2  
หน่วยกิตระบบทวภิาค เทียบไดก้บั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ข้อ 9. การจดัแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
9.1 การจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
ระบบทวภิาค 

9.2 การจดัแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษาในหลกัสูตรโดย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลกัสูตร นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบ
ทวภิาค 

ข้อ 10. หลกัสูตรหน่ึงๆ อาจจดัระบบการศึกษา และหรือจดัแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได ้ 
ทั้งน้ี ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการจดัแผนการศึกษาตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

หมวดที ่3 
หลกัสูตร 

 
ข้อ 11. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะส้ินสุดในตวัเอง ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่ามาแลว้ 
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11.2 หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาการและ
หรือการวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสูงกวา่ขั้นปริญญาบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเช่ียวชาญ
หรือ ประสิทธิภาพในทางวชิาชีพ และเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะส้ินสุดในตวัเอง ส าหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

11.4 หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาการ การ
วจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสูงกวา่ปริญญามหาบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12. โครงสร้างของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
12.1 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
12.2 หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น  2  แผนคือ 
แผน     ก      เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 

                                     แบบ ก 1   ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และหลกัสูตรอาจก าหนดให้
ศึกษารายวชิาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นบัหน่วย
กิตแต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

                            แบบ ก 2  ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา                          
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

แผน  ข    เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิาโดยไม่ตอ้งท าวทิยานิพนธ์  
                 แต่ตอ้งมีการศึกษาอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
    ทั้งน้ี สาขาวชิาใดเปิดสอนหลกัสูตรแผน ก ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดสอนหลกัสูตรแผน ข      
                ดว้ย แต่ถา้เปิดสอนหลกัสูตรแผน ข จะตอ้งมีหลกัสูตร แผน ก ใหน้กัศึกษาเลือก 
                ศึกษาไวด้ว้ย 

12.3 หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต      
ผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงให้มีจ านวน    

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต  
ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต    
แบ่งการศึกษาเป็น   2  แบบ คือ 

แบบ  1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลกัสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน
ได ้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี 

แบบ 1.1   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร 
             บณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

31 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

แบบ 1.2   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร 
             บณัฑิตจะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
ทั้งนี ้  วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกนั 

แบบ 2    เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และมีการศึกษารายวชิาเพ่ิมเติม 
ดงัน้ี 

แบบ 2.1   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และศึกษา
รายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2   ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร
บณัฑิต จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวชิา
อีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้  วทิยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกนั 
ข้อ 13. ประเภทของหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

13.1 หลกัสูตรปกต ิ(Regular Program) หมายถึง หลกัสูตรในสาขาวชิาหน่ึงท่ีใชภ้าษาไทยเป็นส่ือหลกั
ในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน
ดว้ยก็ได ้

13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสูตรในสาขาวิชาหน่ึงท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร รวมทั้งการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

13.3 หลกัสูตรนานาชาต ิ(International Program) หมายถึง หลกัสูตรท่ีมีองคค์วามรู้ และเน้ือหาสาระท่ี
มีความเป็นสากล และมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพ่ือมุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 

ข้อ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา เป็นดงัน้ี 
14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
14.2 ปริญญามหาบณัฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
14.3 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ผูท่ี้ส าเร็จปริญญาบณัฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้ส าเร็จปริญญา 
          มหาบณัฑิต   ไม่เกิน 6  ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลกัสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือท่ีจดัการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ข้อ 15. การประกนัคุณภาพ 
 ให้ก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรไวใ้นทุกหลกัสูตรให้ชดัเจน และมีการ
ด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจดัท ารายงานตามแนวทางการประกนัคุณภาพของบณัฑิต
วทิยาลยัและมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีอยา่งนอ้ยแต่ละหลกัสูตรตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเองปีละหน่ึง
คร้ัง เสนอต่อคณบดีตน้สงักดัพร้อมส่งส าเนาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
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หมวดที ่ 4 
อาจารย์ระดบับัณฑิตศึกษา 

 
ข้อ 16. อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา ประกอบดว้ย  

16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ขา้ราชการ พนักงาน หรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัจา้งเพื่อปฏิบติังานใน
หลกัสูตร สังกดัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท าหน้าท่ีหลกัดา้นการสอนและวิจยั และมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนด ของภาระงานดา้นการเรียนการสอน 

16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นหลกัในกระบวนการจดั
การศึกษาของหลกัสูตร โดยท าหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อน และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น   อาจารยแ์ต่ละคนจะเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในขณะใดขณะหน่ึงไดเ้พียงหลกัสูตรเดียวเท่านั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีได้รับมอบหมายให้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ เก่ียวกบัหลกัสูตร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลกัสูตร และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารยป์ระจ าหรืออาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ใหท้ าหนา้ท่ีสอนในรายวชิาหรือบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

16.5 อาจารย์ทีป่รึกษาทัว่ไป หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีคณะแต่งตั้งเพ่ือท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาดา้น 
การศึกษาและการจดัแผนการเรียนของนกัศึกษา 

16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณา
เคา้โครง การให้ค  าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้ งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบ
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจ า หรือ อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีคณะ   
แต่งตั้ง เพ่ือใหท้ าหนา้ท่ีร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการพิจารณาเคา้โครง รวมทั้งช่วยเหลือ
ให ้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา 

16.8 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีในการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณวฒิุทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

16.9 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีบางส่วนใน
การเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา โดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวฒิุทางการศึกษาและหรือ
ต าแหน่งทางวชิาการตามท่ีก าหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความช านาญเฉพาะท่ี
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่โดยตรงต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆ ทั้งน้ีหากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่ากว่า
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ระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้ง
เป็นบุคลากรประจ ามหาวทิยาลยัเท่านั้น 

16.10 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

ข้อ 17. คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าและมีคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่คุณสมบติัของการเป็นอาจารยผ์ูส้อนตามระดบั 
ของหลกัสูตรนั้นๆ 

ข้อ 18. คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
18.1 หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาท่ีสอนหรือสาขาวชิา
ท่ีสมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

18.2 หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาท่ีสอนหรือ
สาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

ข้อ 19. การบริหารจดัการศึกษาหลกัสูตร อยา่งนอ้ยตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
19.1   มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ      

หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 3 คน 
19.2 หลกัสูตรหน่ึงๆ ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงคณะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรดงักล่าว อาจก ากบัดูแลหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง หรือหลาย
หลักสูตรก็ได้ ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามท่ีคณะก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

ข้อ 20.  ใหมี้คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลคุณภาพและการบริหารจดัการ
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรในองคร์วมของคณะนั้นๆ องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

ข้อ 21.  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
21.1   หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ี
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

 



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

34 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

21.2   หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า หรือ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มี
คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน
และการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ข้อ 22.   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
เป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่            

ต  ่ากวา่  รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ข้อ 23.   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
เป็นอาจารยป์ระจ า หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้ ง

ประสบการณ์การท าวจิยั เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสม  อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา   

วทิยานิพนธ์ร่วมก็ได ้
ข้อ 24. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  อาจแต่งตั้ง

ผูท้รงคุณวฒิุ หรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลยัท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง
นั้น  ๆ  ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 25. ภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบณัฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบณัฑิตไดไ้ม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระของ
นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บัจ านวนนกัศึกษาท่ีท าการศึกษา
อิสระ 3 คน ทั้งน้ีใหน้บัรวมนกัศึกษาท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ได้
มากกวา่  5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 10 คน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 

 
หมวดที ่ 5 

การรับเข้าศึกษา 
 

ข้อ 26. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
 26.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และมี
คุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 

26.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

35 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต   
ตามที่หลกัสูตรก าหนด และมีคุณสมบตัิอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

 26.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า   ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

และมีคุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 26.4 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

26.4.1  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร
บัณฑิตชั้ นสูง ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติ อ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด หรือ 

26.4.2  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นผูส้ าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต ใน
สาขาวชิาเดียวกนัหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา โดยมีผลการเรียน
ดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
มีคุณสมบตัิอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด 

ข้อ 27. การรับสมคัร 
ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืน  ๆใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั  

ข้อ 28. การรับเขา้ศึกษา 
28.1   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูก้  าหนด

เง่ือนไข วธีิการและจ านวนนกัศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวชิา และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะและ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

28.2   คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเขา้ศึกษาเป็นกรณี
พิเศษได ้ทั้งน้ีตอ้งผา่นการพิจารณารับเขา้จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

28.3   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรับผูมี้พ้ืนความรู้ไม่ต ่ากว่า
ปริญญาบณัฑิต และมีคุณสมบติัตามขอ้ 26 เขา้ศึกษาหรือวจิยัโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายได ้ทั้งน้ีตอ้งผา่นการพิจารณารับเขา้จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

28.4   ในกรณีท่ีผูส้มคัรก าลงัรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต หรือปริญญามหาบณัฑิต แลว้แต่กรณี 
การรับเขา้ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูส้มคัรส่งหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้น
หน่ึงตามท่ีหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษานั้นก าหนด ภายในเวลาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 

28.5     การรับนกัศึกษาต่างชาติ ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ข้อ 29. การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
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ข้อ 30. ประเภทของนกัศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
30.1  นกัศึกษาสามญั คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือรับเขา้

เป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของ
แต่ละสาขาวิชา  จึงจะไดรั้บเขา้เป็นนักศึกษาตามหลกัสูตรในสาขาวิชาต่าง  ๆ เพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร 

30.2  นกัศึกษาวสิามญั คือ บุคคลท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษา  โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ 
        ประกาศนียบตัร การด าเนินการเก่ียวกบันกัศึกษาวสิามญัใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

หมวดที ่ 6 
การลงทะเบียนวชิาเรียน 

 
ข้อ 31.  การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวชิาเรียน 

31.1 การลงทะเบียนวชิาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
31.1.1  การลงทะเบียนโดยนบัหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
31.1.2  การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตอ้งลงทะเบียนวิชาเรียนไม่นอ้ย

กวา่ 9 หน่วยกิต และไม่มากกวา่ 15 หน่วยกิต 
นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบไม่เตม็เวลา ตอ้งลงทะเบียนวชิาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 

3 หน่วยกิต และไม่มากกวา่ 8 หน่วยกิต 
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขา้ศึกษาในภาคเรียนท่ีหน่ึง 

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ท่ียงัสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) อาจไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดย
การอนุมติัของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   ทั้งน้ีตอ้งต่อ
ทะเบียนนกัศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเตม็ตามอตัราท่ีก าหนด 

31.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะลงทะเบียนวชิาเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต  
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 31.2 และ 31.3 จะกระท าไดใ้น

กรณีท่ีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลกัสูตรมีจ านวนนอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
และจ าเป็นตอ้งส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

31.5 นกัศึกษาจะลงทะเบียนวชิาเรียนซ ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวชิาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผ้ลการเรียน
ตั้งแต่ระดบัคะแนน B ข้ึนไปแลว้มิได ้

ในกรณีท่ีนกัศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลกัสูตรแลว้ แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผ้ลการ
เรียนต ่ากวา่ระดบัคะแนน A ได ้
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31.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ีลาพัก
การศึกษาจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

31.7 นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนวชิาท่ีบรรจุอยูใ่นแผนการเรียนตามหลกัสูตรหรือรายวชิาท่ีเทียบเท่า
ในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลกัสูตรได้ เม่ือไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 32. เกณฑก์ารขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
ข้อ  33 . การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วทั้ งจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
ข้อ 34. การเปล่ียนสาขาวชิา  

นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาไดเ้ม่ือศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 8 
หน่วยกิต มีรายวชิาท่ีสามารถโอนเขา้สาขาวิชาใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอน
ตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลว้แต่กรณี และไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี 

ส าหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 
1 นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวชิาไดห้ลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนเรียนแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา และ
ไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกัยภาพในการท าวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิาใหม่ได ้

  การด าเนินการเปล่ียนสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
ข้อ 35. การเปล่ียนระดบัการศึกษา 
   นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัท่ีต ่ากวา่ อาจไดรั้บการพิจารณาใหโ้อนเขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัท่ีสูง

กวา่ หรือในทางกลบักนั นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัท่ีสูงกวา่ อาจไดรั้บการพิจารณาให้โอนเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัท่ี     ต ่ากวา่ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรนั้นๆ  และ/หรือประกาศ
ของบณัฑิตวทิยาลยั 

 
หมวดที ่7 

การวดัและประเมนิผลการศึกษา 
 
ข้อ 36. การวดัและประเมินผลการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

36.1 การสอบรายวิชา นกัศึกษาจะตอ้งสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวน้แต่รายวิชาท่ีไดถ้อนโดย
ถูกตอ้งตามระเบียบ ให้อาจารยป์ระจ าวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของส านกับริหารและ
พฒันาวชิาการ ผา่นความเห็นชอบของภาควชิาหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้แจง้ใหส้ านกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
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36.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า 
หรือการสอบทั้งสองแบบขา้งตน้ ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบดว้ยวชิาในสาขาวชิาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอคณบดีเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ง 

36.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ประกอบดว้ยการ
ตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาดว้ยวธีิการสอบปากเปล่า 
และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมี้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์เป็นผูส้อบ  

36.4 การสอบการศึกษาอิสระเป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพ
ผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาดว้ยวธีิการสอบปากเปล่า และการประชุมตดัสินผลงานของกรรมการ  

36.5 การสอบวดัคุณสมบติั เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต  เพื่อ
ประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจยัโดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบ
วดัคุณสมบัติเป็นผูส้อบให้ผูส้อบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้

36.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎี
บณัฑิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั  

ข้อ  37.  การสอบประมวลความรู้  การสอบวดัคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ  ตามขอ้ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บณัฑิตวิทยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 

ข้อ  38. นกัศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการสอบ
ประจ าภาคของนกัศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอ่ืนท่ีจะมีการแกไ้ข โดยอนุโลม  

ข้อ  39. การประเมินผลการศึกษา ใหก้ระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค 
ข้อ   40. การประเมินผลรายวชิา ใหก้ าหนดระดบัคะแนนหรือสญัลกัษณ์ ซ่ึงมีความหมาย และค่าคะแนนดงัน้ี 
     ระดบัคะแนน  ความหมาย   ค่าคะแนนต่อหน่วยกติ 
  A ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม (Excellent)      4.0 
  B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5 
  B ผลการประเมินขั้นดี (Good)   3.0 
  C+ ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งดี (Fairly Good)    2.5 
  C ผลการประเมินขั้นพอใช ้(Fair)  2.0 
  D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)  1.5 
  D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
  F ผลการประเมินขั้นตก (Failed)  0 
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      สัญลกัษณ์  ความหมาย 
I การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีมีค่าคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
(1) นกัศึกษาไม่สามารถเขา้สอบโดยเหตุสุดวสิยัหรือ 
(2)      นกัศึกษายงัปฏิบติังานไม่ครบเกณฑต์ามท่ีผูส้อนก าหนด  

                                              ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง  
S ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีลงทะเบียนโดยไม่นบั 
                หน่วยกิต (Audit)  
U ผลการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีลงทะเบียนโดย

ไม่นบัหน่วยกิต  
W ถอนวชิาเรียนแลว้ (Withdrawn) ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัใหถ้อนหรือใชใ้น

กรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา หรือใชใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาถูกสัง่พกั
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 
ข้อ 41.  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคุณสมบติั และการสอบภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นดงัน้ี 

 S (Satisfactory)    หมายความวา่  สอบผา่น 
 U (Unsatisfactory)   หมายความวา่   สอบไม่ผา่น 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติัจะสอบไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ในแต่ละหลกัสูตร 
ส าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีสอบ 

ข้อ 42. นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ C หรือได ้ U แลว้แต่กรณี ในหมวดวชิาบงัคบัถือวา่ต ่ากวา่มาตรฐาน 
ใหล้งทะเบียนเรียนซ ้ า 

ข้อ 43. การนบัจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 
43.1 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา่ 1 คร้ัง ให้นบัจ านวนหน่วยกิตตามหลกัสูตรใน

วชิานั้นเพียงคร้ังเดียว 
43.2 ในการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค  านวณจากทุก

รายวิชาท่ีมีค่าคะแนน ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่ 1 คร้ัง ให้น าจ านวน
หน่วยกิตและค่าคะแนนท่ีไดทุ้กคร้ังไปใชใ้นการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม การค านวณคะแนน
เฉล่ียสะสมให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป 
ตั้งแต่ต  าแหน่งท่ี 4 เพื่อใหเ้หลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
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หมวดที ่ 8 
การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

 
ข้อ 44.    การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าไดเ้ม่ือนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ีแต่ละ              
 หลกัสูตรก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งน้ี            
 หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
ข้อ 45.   การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน และอาจมีอาจารยท่ี์

ปรึกษาร่วมไดอี้กตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศหรือขอ้ก าหนดของแต่ละ
คณะ (ถา้มี) 

ข้อ 46.   การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
46.1 การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งกระท าในทุกภาค

การศึกษา 
46.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหนา้ท่ีในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการ

ท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร คณะ และส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

46.3 ใชส้ัญลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษาเป็นท่ีพอใจ  ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วย
กิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บการประเมินให้ไดส้ัญลกัษณ์ S ของนกัศึกษาแต่ละคนใน
แต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวา่
ไม่มีความกา้วหนา้ จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้นๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์) 

ตน้ฉบบัร่างวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  
และตน้ฉบบัผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีตอ้งตีพิมพห์รือเผยแพร่ตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด ให้ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงตอ้งก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความ
เหมาะสมแลว้แต่กรณี 

46.4 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ไดรั้บการประเมินผลความกา้วหน้า
เป็น  S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซ่ึงอาจให้นกัศึกษาผู ้
นั้นไดรั้บการพิจารณาใหเ้ปล่ียนหัวขอ้เร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปล่ียนอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแลว้แต่กรณี และประธานหลกัสูตรตอ้งรายงาน
สาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหาขอ้ยติุ 

ข้อ  47. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสาระส าคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมิน
จ านวนหน่วยกิตจากหัวขอ้เดิม ท่ีสามารถน าไปใชก้บัหัวขอ้ใหม่ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ี
ผ่านในหัวขอ้เดิม ทั้งน้ีให้นบัจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านไดส้ัญลกัษณ์ S ซ่ึง
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สามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได้ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจง้หน่วยงานรับผิดชอบดา้นทะเบียน
การศึกษา ภายใน 15 วนั และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงในประวติัการศึกษา 

ข้อ 48. การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
48.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษา

ผา่นการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าคร้ังสุดท้ายซ่ึงนักศึกษาผ่านและได้
สญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น 
อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
รวมทั้งใหเ้สนอวนัท่ีจะท าการสอบไปพร้อมกนัดว้ย 

ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือวา่ การไดส้ัญลกัษณ์ S ใน
คร้ังการประเมินคร้ังสุดทา้ยเป็นโมฆะ 

48.2 การสอบวทิยานิพนธ์  
48.2.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยป์ระจ า ซ่ึงไม่ไดเ้ป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ทั้งน้ีอาจ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้โดยให้กรรมการคน
ใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่  รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และ
ตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได ้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

48.2.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังการน าเสนอ
และตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้และคณะวชิาตอ้งประกาศใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบ
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์มีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้
ฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากดัเวลา
การถาม และการควบคุมใหด้ าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 
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48.2.3 ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารย์
ประจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการสอบ
ออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อม
กรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ี
แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้ 

48.2.4 ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดย
ให้นบั(คณะ)อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารยป์ระจ าเป็น 1 เสียง และ
(คณะ) ผูท้รงคุณวฒิุเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

48.3   การสอบการศึกษาอิสระ  
48.3.1 ใหค้ณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึง

ไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 

48.3.2 ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารย์
ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระ  จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  

 ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการ
สอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อม
กรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการ
ท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้

48.3.3 ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบทุกคน  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์
ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมิน
ตามมติกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 49. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 
  Excellent   หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม  

Good หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  
Pass หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น 
Fail หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก  

 การสอบตามนยัน้ีจะสอบไดไ้ม่เกิน  2 คร้ัง 
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ข้อ 50. ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดีและผูเ้ขา้สอบภายใน 3 
วนัท า   การถดัจากวนัสอบ  
50.1   ในกรณีสอบผา่นแต่ตอ้งมีการแกไ้ขใหมี้บนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้งแกไ้ข พร้อมทั้งมีการ

อธิบายช้ีแจงให้ผูเ้ขา้สอบรับทราบ ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ และคณะกรรมการ
สอบให้ความ  เห็นชอบภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตาม
ก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบคร้ังนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดทา้ยต่อคณบดี 

50.2   กรณีสอบไม่ผา่นคณะกรรมการตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบให้คณะแจง้ผลการสอบ
ใหส้ านกับริหารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั 

 
ข้อ 51. หากนกัศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวสิยั ใหถื้อวา่สอบไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น 
ข้อ 52. ผูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่นตามขอ้ 50.2 มีสิทธิยืน่ขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 

15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  
ในกรณีท่ีไม่ผ่านการสอบตามนยัแห่งขอ้ 50.1 ให้ยื่นขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนัหลงัวนั

ครบก าหนดการแกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะก าหนด หาก

ไม่ด าเนินการตามก าหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ หรือมิตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ

หรือ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด 
ข้อ 53. รูปแบบการพิมพ ์การส่งเล่ม และลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพว์ทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
53.2 นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ตามจ านวน ลกัษณะ  และ

ระยะเวลาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  
53.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรในวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้นๆ สามารถน าไป
เผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้แต่การน าเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเ้พ่ือประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

กรณีท่ีการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยท่ีมีข้อผูกพนัเก่ียวกับ
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 
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หมวดที ่ 9 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 54.   การส าเร็จการศึกษา 

นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 
 54.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบไดจ้ านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
  54.1.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาตามหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 54.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 

54.2.1  มีความรู้ภาษาองักฤษผา่นเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงาน
การประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บ
การยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 3.00  สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานั้น 

 54.3  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
54.3.1 ผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ

บณัฑิตวทิยาลยั 
54.3.2    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination)  
54.3.3  แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 
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54.3.4  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

ข้อ 55.   ส าหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไข
ในการส าเร็จการศึกษาและนกัศึกษาไดด้ าเนินการจนผ่านเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถว้นแลว้แต่
อยูใ่นระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตรก าหนดและนกัศึกษาได้
ใชเ้วลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 14  แลว้ นกัศึกษาสามารถยื่นค าร้อง  ขอขยายเวลา
การศึกษาไดค้ร้ังละ  1  ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน  2  คร้ัง  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูอ้นุมติัการส าเร็จการศึกษา และใหถื้อวนัท่ีไดรั้บอนุมติันั้น
เป็นวนัส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 56.    การขออนุมติัปริญญา 
56.1  นกัศึกษาผูค้าดวา่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ใหย้ืน่ค  าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศึกษาต่อคณะล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษานั้น 
56.2  นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา

มหาวทิยาลยั   ตอ้งมี คุณสมบติั ดงัน้ี 
56.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ 54 
56.2.2 ไม่คา้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยัหรือคณะ 
56.2.3 เป็นผูไ้ม่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการทางวนิยันกัศึกษา 
56.2.4  ส่งวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจดัท า  

ตามรูปแบบและจ านวนท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
56.2.5  การเสนอช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยั ให้

เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
ข้อ 57.  ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจ าเป็นและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพิจารณามิใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้ 
          รับพระราชทานปริญญาบตัรก็ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
ข้อ 58.     การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

สภามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรซ่ึงไดอ้นุมติัแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาผูห้น่ึงผูใ้ดไปแลว้ตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

58.1  ผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ั้น ไม่มีคุณสมบติัครบถว้นตามนยัของคุณสมบติัผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา หรือผูส้ าเร็จ
การศึกษา ของหลกัสูตรท่ีตนไดส้ าเร็จการศึกษา ตามขอ้ 26 หรือ ขอ้ 54 แห่งระเบียบน้ี การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้ งแต่ว ันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนั้น 
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58.2  วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวชิาการอ่ืนท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการ 
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ของผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ั้น ลอกเลียนงานผูอ่ื้น หรือมิไดก้ระท า
ดว้ยตนเอง     การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวิทยาลยั
ไดอ้นุมติัปริญญาหรือประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนั้น 

58.3  ผูส้ าเร็จการศึกษาผูน้ั้นไดก้ระท าการอนัเป็นท่ีเส่ือมเสียร้ายแรงต่อมหาวทิยาลยั หรือต่อศกัด์ิศรี
แห่งปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ีตนไดรั้บ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรใน
กรณีน้ี ใหมี้ ผลตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัมีมติเพิกถอน 

 

หมวดที ่ 10 
สถานภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ 59. การลาพกัการศึกษา และการลาออกของนกัศึกษา 
59.1 นกัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะลาพกัการศึกษาตอ้งยื่นค าร้องต่อคณะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผ่านการพิจารณา

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ
ประธานหลกัสูตร เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมติั 

59.2 การลาพกัการศึกษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลกัสูตร 
59.3 นกัศึกษาผูไ้ดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการ

เป็นนกัศึกษาภายใน 15 วนั หลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
59.4  นกัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องต่อคณะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผ่านการ

พิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ประธานหลกัสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมติั 

ข้อ 60.   การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาต่อเม่ืออยูใ่นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและไดรั้บอนุมติัแลว้ 
60.3 ส าเร็จการศึกษา 
60.4 มหาวิทยาลยัสั่งให้ออก อนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
60.5 เรียนไดจ้ านวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีค่าคะแนนใน

หลกัสูตร และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ต ่ากวา่  2.50 
60.6       เรียนไดจ้ านวนหน่วยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาท่ีมีค่าคะแนน และได ้

      คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.75 
60.7      ไม่มีความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดต่อกนั โดยได ้

     สญัลกัษณ์  S  เป็น  0  ติดต่อกนั  2  ภาคการศึกษา 
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60.8 สอบวทิยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองไม่
ผา่น 

60.9 หลงัสอบคร้ังท่ี  1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังท่ี 2 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

60.10    ใชเ้วลาการศึกษาครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ 
60.11    นกัศึกษาสามญัท่ีคงสภาพเป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
60.12    ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระท า 
              โดยประมาท 
60.13    ถูกลงโทษทางวนิยัใหอ้อกจากการเป็นนกัศึกษา 

ข้อ 61.  การขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา 
นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็น

นกัศึกษาคืนได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
 

หมวดที ่ 11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 62.  หลกัสูตรใหม่ หรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ก่อนวนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ใหใ้ชเ้กณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2544   ทั้งน้ีหลกัสูตรตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและใชร้ะเบียบน้ี
ภายใน 5 ปี นบัจากการปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย หรือเปิดสอนคร้ังแรกของหลกัสูตรนั้นๆแลว้แต่กรณี 

ข้อ 63.  ใหย้กเวน้การบงัคบัใชข้อ้ 14, 54 และ 60 กบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใชเ้กณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ข้อ 64.     อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท่ีได้รับการแต่งตั้ งก่อนการ
ประกาศใชร้ะเบียบน้ี ใหย้งัคงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้นต่อไป 

ข้อ 65.  บรรดาประกาศ หรือค าสั่ง หรือหลกัเกณฑ์อนัเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีอยู่ก่อน
ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้ ให้ยงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไป จนกวา่จะไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี  ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 180 วนั หลงัวนัประกาศใชร้ะเบียบน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    14  กรกฎาคม พ.ศ. 2548   
 

        (ลงช่ือ)   พลต ารวจเอก  เภา สารสิน 
                                                                                                                  (เภา สารสิน) 

                         นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น  
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ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 2 /2553) 
เร่ือง   แนวปฏิบัตใินการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ   

................................... 
 เพ่ือให้การแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 
7.6 ท่ีก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณี
ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษา  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) และ 23 (1) แห่ง
พระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลยัขอนแก่นในคราวประชุมคร้ังท่ี  
5/2553 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2553 สภามหาวิทยาลยัจึงออกประกาศแนวปฏิบติัในการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  
ดงัน้ี 
 1.  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  2 /2553)  เร่ือง  แนวปฏิบติัใน
การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ” 
 2.  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป   
 3.  บรรดาประกาศใดหรือแนวปฏิบติัอ่ืนใด ท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในประกาศน้ีแทน 
 4.  ในประกาศน้ี 
      คณะ  หมายถึง  คณะ  บณัฑิตวทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
      คณบดี  หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา 
    คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หมายถึง  คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากคณบดีหรือ
อธิการบดีเพื่อรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
    คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   หมายถึง  คณะกรร มการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีบางส่วนในการเรียน
การสอนระดบับณัฑิตศึกษา  โดยผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวฒิุทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ  แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความช านาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นๆ   
 5.  คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

     5.1  เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบั 
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ข้ึนไป ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

    5.2  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจ า 
ในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

49 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

        5.3  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ า
ในมหาวทิยาลยัหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
 6.  การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

6.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ งต่อ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ เพ่ือพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อคณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสังกดัโดย
แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

6.1.1  ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
6.1.2  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีได้ตีพิมพใ์นด้านท่ีมีความเช่ียวชาญ และ/หรือ

ผลงานท่ีแสดงถึงความช านาญหรือความเช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและความจ าเป็นหรือ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อวทิยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ  

6.2  คณบดีคณะท่ีหลักสูตรสังกัดเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ งต่อ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

7.  ใหอ้ธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยั    
 8.  ให้บณัฑิตวิทยาลยัสรุปรายงานการแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะต่อสภามหาวิทยาลยัและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษานั้นๆ 
 9.  ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 

10.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี      ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ                    
ค  าวนิิจฉยัของอธิการบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    8    กรกฎาคม   พ.ศ. 2553 
 

     (ลงช่ือ)  พล.ต.อ. เภา  สารสิน 
                                                                               (เภา  สารสิน) 
                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2541 
-------------------------- 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยัใน
การผลิตบณัฑิต โดยการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการใน
การสร้างประสบการณ์ทางวชิาการ   และสงัคมแก่นกัศึกษาในการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยัซ่ึงกนัและกนั 

ดงันั้นเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภา
มหาวทิยาลยัขอนแก่น คร้ังท่ี 6/2541 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2541” 

ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 
“มหาวทิยาลยั”   หมายถึง    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยั
ศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และรวมถึง
มหาวิทยาลัยและ /หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อใหมี้การลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 

“การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง  การลงทะเบียนเรียนในรายวชิาต่าง ๆ และ สอบผา่น  
“ขา้มมหาวทิยาลยั”   หมายถึง  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหน่ึง และน า

จ านวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตใน
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั/สถาบนัท่ีนกัศึกษาสงักดั 

“นกัศึกษา”  หมายถึง       นิสิตและ/หรือนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ 4  คุณสมบติัของผูล้งทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลยั

แต่ละแห่งจะเป็นผูก้  าหนดข้ึน 
ขอ้ 5  วธีิการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 

5.1  นกัศึกษามหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้
ปฏิบติัดงัน้ี 

     5.1.1  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ในรายวิชาใดตอ้งยื่น
ความจ านงผา่นมหาวทิยาลยัท่ีนกัศึกษานั้นสังกดัอยูแ่ละไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของมหาวิทยาลยัถึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนวนัลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคการศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนด 
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5.1.2    มหาวทิยาลยัขอนแก่นจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ส้มคัรทราบก่อน 
5.1.3  ก าหนดการลงทะเบียนวชิาเรียน 
5.1.4  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน

เรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้เสร็จส้ินตามวนั เวลา และ
สถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนดจึงจะถือวา่การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

5.2  กรณีนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยัให้
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยันั้น ๆ ก าหนด 

ขอ้ 6 การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี ให้
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยันั้น ๆ ก าหนด 

ขอ้ 7 ภายใตแ้ห่งระเบียบน้ีมหาวิทยาลยัอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงหรือจ ากดั
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาใดวชิาหน่ึงได ้

ขอ้ 8 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  และใหมี้อ านาจออกประกาศค าสั่งหรือขอ้ปฏิบติัใด ๆ 
ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีได ้
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    26   สิงหาคม   พ.ศ.  2541 
 
               (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 
                (เภา  สารสิน) 
                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่664/2541) 
เร่ือง  การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------------- 
 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเพ่ือรับเขา้และการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
21/2541 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541  จึงออกประกาศเก่ียวกบัการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ  เขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 664/2541 เร่ือง  การรับนกัศึกษาชาว
ต่างประเทศเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น” 

2.  ให้ใชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป บรรดาประกาศ หรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีขดั
กบัประกาศน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในประกาศน้ีแทน 

3.  ในประกาศน้ี 
มหาวทิยาลยั  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
คณะ  หมายถึง  คณะวชิา บณัฑิตวทิยาลยั วทิยาลยั 
     และองคก์รในก ากบัของมหาวทิยาลยั 
นกัศึกษาชาวต่างประเทศ   หมายถึง บุคคลผูมิ้ไดถื้อสญัชาติไทย และมี 

      ภูมิล าเนาอยูน่อกประเทศไทย 
4.  การสมคัรเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัตามประกาศน้ี หมายถึง 

4.1  การสมคัรเขา้ศึกษาเพื่อรับปริญญาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บ 
 ความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 

4.2  การสมคัรเขา้ศึกษาในรายวิชาตามหลกัสูตรมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลยั โดยไม่ขอรับปริญญาของมหาวิทยาลยัโดยให้มีการลงทะเบียน
รายวชิา 

4.3  การสมคัรเขา้ร่วมฝึกงาน หรือฝึกปฏิบติังานวชิาชีพหรือฝึกปฏิบติัการวจิยั 
4.4  การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมลกัษณะอ่ืน ๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลยัโดยไดรั้บอนุมติัจาก

อธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
5.  การพิจารณาอนุมติัตามขอ้ 4.1 เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัให้ปฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ดว้ย

การศึกษาส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 หรือตามท่ีจะประกาศใชภ้ายหลงักรณีท่ียงัไม่มีระเบียบ
มหาวทิยาลยัเป็นการเฉพาะใหอ้ธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 

6.  การพิจารณาอนุมติัตามขอ้ 4.2-4.4 ใหค้ณะเป็นผูอ้นุมติั 
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7.  สิทธิและหน้าท่ีของผูท่ี้ได้รับอนุมติัให้ศึกษาในมหาวิทยาลยัตามขอ้  4.1 และ 4.2 เม่ือช าระ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดแลว้ใหป้ฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการ
นั้น ๆ 

8.  สิทธิและหนา้ท่ีของผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้ศึกษาในมหาวิทยาลยัตามขอ้  4.3 และ 4.4 ให้เป็นไปตามท่ี
อธิการบดี โดยค าแนะน าของคณบดีเป็นผูก้  าหนด 

9.  การยกเวน้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ของนกัศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบติัตามท่ีระเบียบ
มหาวทิยาลยัก าหนดหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัท่ีเป็นตน้สังกดัของ นกัศึกษา
ชาวต่างประเทศนั้นๆ 

10.  ขั้นตอนการรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบติัตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดตามเอกสารแนบทา้ย
ประกาศน้ี 

11.  ใหค้ณะสามารถออกประกาศท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีได ้
12.  ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 
13.  ใหร้องอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการ

ปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2541 
 
     
                    (ลงช่ือ)     สุชาติ  อารีมิตร 
                                          (ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาติ  อารีมิตร) 
                      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่664/2541) 

-------------------------- 
1. การสมคัรเข้าศึกษา 

1.1 ระดบัปริญญาตรี 
1.1.1 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาตามขอ้ 4.1 ให้กองบริการการศึกษา จดัเตรียมขอ้มูลเร่ือง  ระเบียบการ

ใบสมคัร โปรแกรมการศึกษาและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการสมคัรเพ่ือส่งให้แก่
ผูส้มคัรหรือหน่วยงานท่ีร้องขอ ให้ผูส้มคัรส่งใบสมคัรหรือเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการ
สมคัร มายงัผูอ้  านวยการกองบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบ
สมคัรก่อนส่งใหค้ณะพิจารณา   

กรณีท่ีผูส้มคัรส่งใบสมคัรไปยงัคณะโดยตรงให้คณะส่งส าเนาเร่ืองแจ้งกอง
บริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมคัรดว้ย 

1.1.2 ผูส้มคัรเขา้ศึกษาตามขอ้ 4.2-4.4 ใหค้ณะเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าว ตามขอ้ 1.1.1 
1.2 ระดบับัณฑิตศึกษา 

1.2.1 ให้บณัฑิตวิทยาลยัจดัเตรียมขอ้มูลเร่ืองระเบียบการใบสมคัร โปรแกรมการศึกษาและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการสมคัร เพ่ือส่งใหแ้ก่ผูส้มคัรหรือหน่วยงานท่ีร้องขอ 

1.2.2 ให้ผูส้มคัรส่งใบสมคัรหรือเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการสมคัรมายงับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมคัรก่อนส่งให้คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
พิจารณา 

1.2.3 กรณีท่ีผูส้มคัรส่งใบสมคัรไปยงัคณะหรือภาควชิา/สาขาวชิาโดยตรง ใหค้ณะหรือภาควิชา/
สาขาวชิาส่งส าเนาเร่ืองแจง้บณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสมคัรดว้ย 

2. การรับเข้าศึกษา 
2.1 ระดบัปริญญาตรี 

2.1.1 การพิจารณารับเขา้ศึกษาตามขอ้ 4.1 ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
2.1.1.1 ให้คณะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ

และแจง้ผลการพิจารณาไปยงัมหาวทิยาลยั 
2.1.1.2 ให้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา  ประกาศรายช่ือนักศึกษาชาว

ต่างประเทศท่ีจะเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2.1.1.3 ใหก้องบริการการศึกษา ด าเนินการเพื่อแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาแก่คณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส านกัทะเบียนและประมวลผล เจา้ของทุน ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ และสารสนเทศ 
สถาบนัตน้สงักดัของนกัศึกษาชาวต่างประเทศและบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตาม
สมควรรวมทั้งการแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาแก่ ผูส้มคัรพร้อมเอกสาร ต่างๆท่ีจ าเป็น 

2.1.1.4 ให้กองบริการการศึกษา ประสานงานกบัฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง
การจดัหาหอพกัการปฐมนิเทศทัว่ไป การออกเอกสารเพื่อด าเนินการดา้นการเขา้
ประเทศไทยเป็นตน้ 

2.1.2 การพิจารณารับเขา้ศึกษาตามขอ้ 4.2-4.4 ใหค้ณะเป็นผูด้  าเนินการ 
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2.2 ระดบับัณฑิตศึกษา 
2.2.1 ให้บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณารับนกัศึกษาชาวต่างประเทศเขา้ศึกษาตามความ    เห็นชอบ

ของภาควิชา/สาขาวิชา และคณะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวทิยาลยั 

2.2.2 ให้บณัฑิตวิทยาลยัด าเนินการเก่ียวกบัการประกาศและแจง้ผลการรับเขา้ศึกษาแก่บุคคล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.3 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการอ านวยความสะดวกดา้น
ต่างๆแก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศในการเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. การด าเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา 
 ใหส้ านกัทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด    การจดัสรรเงินแก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งการออกบตัรประจ าตวันกัศึกษา  การประเมินผลการศึกษา การรายงานผลการศึกษา และการรายงาน
ขอ้มูลอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษาและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย ภาคการศึกษาละคร้ัง รวมทั้งการออกปริญญา
เป็นฉบบัภาษาไทย (มีช่ือ-สกลุ เป็นภาษาองักฤษ) และฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

4. การให้บริการแก่นักศึกษา 
4.1  ให้กองกิจการนกัศึกษา หรือคณะท่ีรับผิดชอบดูแลหอพกันกัศึกษาของคณะ บริการจดัหอพกัตาม

เกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนดไว ้ รวมทั้งการประสานงานกบัเจา้ของทุนหรือหน่วยงานตน้สังกัดของ
นกัศึกษา  นั้น ๆ 

4.2  ใหส้ านกัวทิยบริการ ศูนยค์อมพิวเตอร์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหบ้ริการแก่นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาตามระเบียบน้ี และไดช้ าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีระเบียบ
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหผู้อ้  านวยการหรือหัวหนา้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผูพ้ิจารณาเสนอความเห็น
แก่อธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4.3  ให้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจรับ ด าเนินการเพ่ือออกหนงัสือรับรองของมหาวิทยาลยัไปยงัส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการเขา้ประเทศของนกัศึกษานั้น ๆ ทั้งน้ี จะออกหนงัสือรับรองไดเ้ฉพาะผูท่ี้
ไดรั้บอนุมติัตามประกาศน้ีเท่านั้น การออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลยัตามขอ้  4.3 น้ี ให้
อธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูล้งนามเท่านั้น บุคคลอ่ืนใดท่ีออกหนังสือดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบเอง ต่อกรณีท่ีมีปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัหนงัสือรับรองนั้น ๆ  

4.4  ใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจรับท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในดา้นการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั 
5.  การจดัการเรียนการสอน 

5.1  ให้คณะรับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาในส่วนของคณะจัดโปรแกรมการศึกษาก าหนดให้มี
อาจารยท่ี์ปรึกษาจัดการสอนและการประเมินผล  การรายงานผลการศึกษาและเสนอช่ือผูส้ าเร็จ
การศึกษาไปยงัส านกัทะเบียนและประมวลผล 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่18/2544) 
เร่ือง  การเทยีบโอนหลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษแบบเข้มกบัรายวชิา  411 711 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-------------------------- 

  เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรับนักศึกษา  
ระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงสอนโดยภาควชิาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย มหาวทิยาลยัขอนแก่น จึงเห็นสมควรประกาศใหห้ลกัสูตรดงักล่าวเทียบโอนกนัไดก้บัรายวชิาต่อไปน้ี 
 

หลกัสูตร หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 
อบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ 
ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

จ านวนชัว่โมง
รวม 45 ชัว่โมง 

411 711 การอ่านภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา  
Reading in English for 
Graduate  Students 

3(3-0-3) 

 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18  มกราคม พ.ศ.2544 
 
 
 
             (ลงช่ือ)      สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

      (รองศาสตราจารยสุ์จิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 234 / 2549) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก 

-------------------------- 
 เพื่อให้มีหลกัเกณฑส์ าหรับการจดัการฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก (Post  Doctoral  Training)ซ่ึงเป็นการ
พฒันาบุคคลหลงัจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ให้มีความสามารถเพ่ิมเติมดา้นการวิจยั  เพ่ือการเขา้สู่
อาชีพเป็นนกัวจิยัหรือเป็นนกัวชิาการ  โดยการเช่ือมโยงกบัการวจิยัของคณาจารย ์ ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัประการ
หน่ึงในการส่งเสริมให้เกิดการพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยั  อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา  20และมาตรา  23(1)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2541  และโดยมติกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  2/2549  เม่ือวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2549  และความเห็นชอบของท่ี
ประชุมคณบดี  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  3/2549  เม่ือวนัท่ี  16  กุมภาพนัธ์  2549  มหาวิทยาลยัขอนแก่นจึงออก
ประกาศไวด้งัน้ี 
 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ที ่234/2549  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การจดัการ
ฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก(Post  Doctoral  Training) 
 2.  การฝึกอบรมหลงัปริญญาเอกตามประกาศน้ีเป็นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรม  ท่ีมีการก าหนด
แผนการและเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะราย  ด าเนินการโดยกระบวนการท าวจิยัท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงคาด
หลงัวา่อยา่งนอ้ยตอ้งมีผลงานเผยแพร่โดยการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  หรือ
การจดทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยเป็นการฝึกอบรมแบบตามเวลา  ซ่ึงมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่  1   ปี  
แต่ไม่เกิน  5  ปี 
 3.  ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     3.1  มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และจบการศึกษาดงักล่าวมาไม่เกิน  5  ปี 
 3.2  อายไุม่เกิน  45  ปี 
 3.3  มีโครงการวจิยัท่ีมีท่ีปรึกษาโครงการวจิยั  (Mentor)  รองรับและมีแผนการฝึกอบรม 
 3.4  มีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  
หรือไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  ยอ้นหลงั  5  ปี  ไม่นอ้ยกวา่  1  เร่ือง 
 4.  ท่ีปรึกษาโครงการวจิยั  (Mentor)  ตอ้งมีคุณสมบติั  หนา้ท่ี  และภาระงาน  ดงัน้ี 
  4.1 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์
  4.2 มีผลการวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติหรือไดรั้บการจด
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งสม ่าเสมอ  ซ่ึงเป็นผลงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการวจิยัส าหรับการฝึกอบรม
หลงัปริญญาเอกน้ี 
  4.3 มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน ารวมทั้งติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ  ในกรณีท่ีเห็นวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอม
รมไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานต่อไป  ใหเ้สนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  เพ่ือพิจารณาบอกเลิกสญัญาต่อไป 
  4.4 มีแหล่งเงินทุนต่างๆ  ในการสนบัสนุนการฝึกอบรมเฉพาะราย 
  4.5 การปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษา  ใหถื้อเป็นภาระงานเทียบเท่าภาระงานการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก  แต่ไม่นบัรวมกบัเง่ือนไขภาระงานสูงสุดในการควบคุมวทิยานิพนธ์ 
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 5.  การรับเขา้ฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
   5.1  มีเอกสารประกอบการสมคัรเขา้ฝึกอบรม  ไดแ้ก่ 
           -  ใบแสดงผลการเรียนระดบัปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 
     -  หนงัสือรับรองจากบุคคลอา้งอิง  2  คน 
     -  โครงการวจิยัและแผนการฝึกอบรม 
     -  หนงัสือยนิดีในการเป็นท่ีปรึกษาโครงการวจิยั 
     -  หนงัสือแสดงการไดรั้บทุนสนบัสนุนโครงการวจิยั 
     -  ผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  
หรือไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
     -  หนงัสือยนิยอมจากตน้สงักดัของผูฝึ้กอบรม  (ถา้มีตน้สงักดั) 
   5.2  ใหค้ณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการรับเขา้  โดยความเห็นชอบจากคณบดี
คณะตน้สงักดัหรือผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของหน่วยงานซ่ึงท่ีโครงการวจิยัสงักดั 
    5.3  การรับเขา้ฝึกอบรมให้จดัท าเป็นสัญญา  โดยมีระยะเวลาของสัญญา  1  ปี  และสามารถต่อสัญญาไดค้ราวละ  1  ปี  
เม่ือผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูล้งนามในสญัญาแทนอธิการบดี 
    5.4  ค่าใชจ่้ายส าหรับการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
   6.  ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑห์รือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ
มหาวทิยาลยั  และใหท้ าเป็นบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   7.  การประเมินผลการอบรม  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
      7.1 ท่ีปรึกษาโครงการวจิยัเป็นผูป้ระเมินผลการฝึกอบรม  และผลงานวจิยัท่ีไดรั้บ โดยสรุปเป็นรายงาน 
     7.2 ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมตอ้งมีผลงานวิจยัตามโครงการท่ีวางไว ้ และผลงานนั้นไดมี้การเผยแพร่
โดยการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ  (peer  review)  แลว้หรือไดรั้บการจด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ เป็นอยา่งนอ้ยจึงไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นผูผ้า่นการฝึกอบรม   
       7.3  ท่ีปรึกษาโครงการวจิยัเสนอช่ือผูท่ี้ผา่นการประเมิน  ต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณา
อนุมติั  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลงัปริญญาเอก  (Post  Doctoral  Training  Certificate)  ใหแ้ก่ผูผ้า่นการฝึกอบรม 
   8.  การฝึกอบรมอาจด าเนินการโดยการมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่นก็ได ้ ทั้งน้ีหน่วยงาน
ภายนอกนั้นตอ้งมีศกัยภาพและความพร้อมโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั  เป็นการเฉพาะกรณี 
   9.  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี และมีอ านาจในการออกประกาศ หรือ
ก าหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติั  ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 
   10.  ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี  หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2549 
                                   (ลงช่ือ)   สุมนต ์สกลไชย 
         (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์  สกลไชย) 
               อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1125/2551) 
เร่ือง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

------------------------------------- 
เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงาน

วทิยานิพนธ์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
อาศยัอ านาจตามขอ้ 5 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม คร้ังท่ี 11/2551 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2551 จึง
ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์
ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1125/2551) เร่ือง การรักษาสถานภาพ
การเป็นนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์” 

ขอ้ 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ภาคตน้ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพ์

ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 3.1 เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีก าหนดใหก้ารตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของ

เง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา 
 3.2 เรียนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้ สอบและส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหบ้ณัฑิต

วทิยาลยัและไดด้ าเนินการจนผา่นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถว้นแลว้ 
 3.3 อยูใ่นระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตร

ก าหนด 
 3.4 ใชเ้วลาในการศึกษายงัไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือระยะเวลา

สูงสุดท่ีก าหนดตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ขอ้ 4. การขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ใหด้ าเนินการ 

ดงัน้ี 
 4.1 นกัศึกษายืน่ค  าร้องต่อคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั โดยผา่นความเห็นชอบของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา และตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 
  4.1.1 ส าเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผา่นเกณฑก์ารศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร เช่น 

หนงัสือรับรองผลการเรียน(Transcripts) ผลการสอบภาษาองักฤษ ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หลกัฐานการส่ง
วทิยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เป็นตน้ 

  4.1.2 ส าเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนงัสือน าส่งและรายละเอียดของ
วารสารท่ีส่งไปตีพิมพ ์ไดแ้ก่ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี 

 4.2 ใหค้ณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัพิจารณาอนุมติั 
ขอ้ 5. ใหค้ณะส าเนาค าอนุมติัแจง้ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 

15 วนั  นบัตั้งแต่วนัไดรั้บอนุมติั 
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ขอ้ 6. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหรั้กษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงาน
วทิยานิพนธ์ ตามประกาศน้ีไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 7. ใหรั้กษาสถานภาพ คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 
ขอ้ 8. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั หรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยั  การวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิต
วทิยาลยั ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

  
 ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

(ลงนาม) อารมณ์  ตตัตะวะศาสตร์ 
        (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารมณ์  ตตัตะวะศาสตร์) 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2143/2554) 
เร่ือง  การตพีมิพ์บทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ เพือ่การส าเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------- 
 เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และเพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัคุณภาพงานวิจยับณัฑิตศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง
ระดบัประเทศและระดบัสากล  เพ่ือผลกัดนัมหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัวจิยัในระดบัโลก  
           อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ.
2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554  เม่ือวนัท่ี  
18  ตุลาคม 2554  และมติท่ีประชุมคณบดีคร้ังท่ี  15/2554  เม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2554 จึงออกประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เร่ือง การตีพิมพบ์ทความวจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพ่ือการส าเร็จการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2143/2554) เร่ือง การตีพิมพบ์ทความ
วจิยัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก ทุกหลกัสูตร 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“บทความ” หมายถึง  บทความวจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและ 
ตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ (Full Paper) ไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว   
  “การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ ในวารสาร 
วิชาการ (Journal) ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจยัฉบบัเต็ม (Full Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ือง(Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดของหลกัสูตรหรือของทุน 
                       “วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งท่ีเป็นส่ิงตีพิมพแ์ละอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง
วชิาการท่ีมีก าหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพเ์ป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา และบทความ
ท่ีจะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารตอ้งผา่นการกลัน่กรองคุณภาพจากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) โดยท่ีวารสารวิชาการ
ในระดบันานาชาติ ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานของ SCOPUS หรือ ISI Web of science วารสารวิชาการใน
ระดบัชาติ อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย  (TCI) 

“ผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นผูต้รวจสอบอ่าน 
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวชิาเพ่ือใหไ้ดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารนั้นๆ   
 ขอ้ 4 การตีพิมพบ์ทความเพื่อส าเร็จการศึกษา  

4.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงานวทิยานิพนธ์ 
หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการในระดบั
นานาชาติจึงจะส าเร็จการศึกษาได ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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4.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ 2.1 และ 2.2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงานวทิยานิพนธ์ 
หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการ ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

4.3 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงาน 
วทิยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการ
ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ หรือน าเสนอในการประชุม
วชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) ท่ีมีการประเมิน
จากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะส าเร็จการศึกษาได ้ 

4.4 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  แผน ข ทุกหลกัสูตรจะตอ้งมีผลงานการตีพิมพบ์ทความ 
การศึกษาอิสระหรือบทความท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอิสระในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิาหรือน าเสนอในการประชุมวชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ือง (Proceeding)  จึงจะส าเร็จการศึกษาได ้
 หากหลกัสูตรใดไดก้ าหนดเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหถื้อตาม
ขอ้ก าหนดการส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตรนั้น ๆ 
 ขอ้ 5 การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือส าเร็จการศึกษาส าหรับนกัศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์ ให้
ด าเนินการส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หบ้ณัฑิตวทิยาลยัตามกรณีดงัน้ี 

5.1. กรณีท่ีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 
ส าเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง ( Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มวทิยานิพนธ์  

5.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพแ์ต่มีการตอบรับใหตี้พิมพ ์ใหส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับ 
การตีพิมพ ์ตอ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพ ์พร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และส าเนาหนา้ปก
และปกในวารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีรอตีพิมพว์ารสารในระดบัชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดบันานาชาติไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับการส าเร็จการศึกษา 
 ขอ้ 6 การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือส าเร็จการศึกษาส าหรับนกัศึกษาท่ีท าการศึกษาอิสระ ให้
ด าเนินการส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หค้ณะท่ีนกัศึกษาสงักดัตามกรณีดงัน้ี 

6.1. กรณีท่ีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 
ส าเนาหนา้ปกและปกในวารสาร หรือ รายงานสืบเน่ือง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มการศึกษาอิสระ   

6.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพแ์ต่มีการตอบรับใหตี้พิมพ ์ใหส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับ 
การตีพิมพ ์ตอ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพ ์พร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และส าเนาหนา้ปก
และปกในวารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มการศึกษาอิสระฉบบั
สมบูรณ์  

ขอ้ 7 แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ีเผยแพร่ 
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  7.1 บทความท่ีใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนักศึกษา ผูท้  า
วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก 
  7.2 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพื่อใชป้ระกอบการขอส าเร็จ
การศึกษา ตอ้งเป็นผลการวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่
บทความท่ีเขียนจากการวเิคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Review Article)  
  7.3 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ ์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์
  7.4 บทความท่ีใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษา จะตอ้งได้รับการตีพิมพห์รือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ ์          
ส่วนบทความท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการนั้น สามารถน ามานบัไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full Paper 
เท่านั้น  

ขอ้ 8 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2555 การด าเนินการตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ให้ใช้ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 
66/2550) เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ลงวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ.2550 

ขอ้ 9 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนว
ปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัมีอ านาจ
วนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554      
 
    
                                                             (ลงช่ือ)       กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                                                                (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั) 
                                                                      อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1365 /2550) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตแิละเกณฑ์การพจิารณาโทษทางวชิาการ นักศึกษาทีก่ระท าทุจริตทางวชิาการ ระดบับัณฑิตศึกษา 

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

เพื่อใหก้ารพิจารณาโทษทางวิชาการ ส าหรับนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกระท าทุจริตทาง
วชิาการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั 
  ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุม คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 4กนัยายน  
2550 และท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม คร้ังท่ี 16/2550 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 จึงออกประกาศก าหนด
แนวปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระท าทุจริตทางวิชาการ ระดบับณัฑิตศึกษา ไว้
ดงัน้ี 
  ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1365./2550) เร่ือง  แนว
ปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวชิาการนกัศึกษาท่ีกระท าทุจริตทางวชิาการ ระดบับณัฑิตศึกษา” 
  ขอ้ 2. ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป   
  ขอ้ 3.  ในประกาศน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า

หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
“นกัศึกษา” หมายถึง      นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“วทิยานิพนธ์”  หมายถึง     รายงานผลการวิจัยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ตามหลกัสูตร ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีก าหนดให้ท า
วทิยานิพนธ์ 

 “การศึกษาอิสระ” หมายถึง รายงานการศึกษาอิสระ ท่ี เ ป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 

“ผลงานทางวชิาการ” หมายถึง รายงานในรายวชิาหรือรายงานผลการวิจยัในการท า
วิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการศึกษาอิสระของ
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

 ขอ้ 4. การทุจริตทางวชิาการ ประกอบดว้ย  
  4.1 การลอกเลียนผลงานทางวชิาการ หมายถึง การลอกเลียนขอ้ความของผูอ่ื้นโดยไม่มี
การอา้งอิงหรือปกปิดแหล่งท่ีมาหรือการเสนอความคิด หรือน าผลงานทางวชิาการท่ีมีผูอ่ื้นกระท าไวม้าเป็นของตนเอง  
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  4.2  การสร้างขอ้มูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งขอ้มูลหรือการสร้างขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง 
   4.3  การไม่ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้าง หรือให้ผูอ่ื้นท าผลงาน
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งน้ีไม่รวมถึงการจา้งพิมพ ์การแปลบทคดัยอ่และการวเิคราะห์ขอ้มูลบางส่วน 
  4.4  การรับจา้งท าผลงานวิชาการ หมายถึง การรับจา้งท าผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระให้ผูอ่ื้น ทั้งน้ีไม่รวมถึงการรับจา้งพิมพ ์รับจา้งการแปลบทคดัยอ่และการรับจา้งวิเคราะห์ขอ้มูล
บางส่วน 
 ขอ้ 5.  เม่ือพบวา่นักศึกษามีพฤติกรรมหรือถูกกล่าวหาทุจริตทางวิชาการให้คณะท่ีนักศึกษา
สังกัดแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และให้ด าเนินการสอบหาขอ้เท็จให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ขอ้ 6.  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาด าเนินการรวบรวมหลกัฐานและสอบสวนขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือน าหลกัฐานมาช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา และให้คณะกรรมการ
จดัท ารายงานการสอบขอ้เท็จจริงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยัพิจารณาโทษ 
 ขอ้ 7.  ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั พิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยาน
บุคคล เอกสารและหลกัฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดงัน้ี 
  7.1 ทุจริตทางวชิาการในรายวชิา 
  7.1.1 ให้ไดค้ะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทณัฑไ์วต้ลอดการมี
สภาพเป็นนกัศึกษา หรือ 
  7.1.2 ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา หรือ 
  7.1.3 ใหไ้ดค้ะแนน F หรือ U ทุกรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ทั้งน้ี การทุจริตการสอบในรายวชิาท่ีเป็นการจดัสอบใหป้ฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี  1073/2550) เร่ือง แนวปฏิบติัและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระท าความผิดอนัมี
สาเหตุมาจากการสอบ 
  7.2 รายวชิาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  7.2.1  ให้ปรับผลการประเมิน S เป็น 0 (ศูนย์) ทั้ งหมดและให้นักศึกษาเร่ิม
ขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหม่ หรือ 
  7.2.2  ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือ 
  7.2.3   กรณีส าเร็จการศึกษาแลว้ให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเพิกถอนปริญญา ตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 58.2 
 ขอ้ 8.  การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวิชาการให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี 946/2550) เร่ืองแนวปฏิบติัในการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระโดยอนุโลม  
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 ขอ้ 9.  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
ออกค าสั่งลงโทษนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษา ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลยัทราบ 
ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีออกค าสัง่  
 ข้อ 10.  ให้ส านักบริหารและพฒันาวิชาการบันทึกผลและประวติัการลงโทษ และแจ้ง
ผูป้กครองหรือผูบ้งัคบับญัชาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณีของนกัศึกษาผูน้ั้น ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ขอ้ 11. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ีโดยให้มีอ านาจการวินิจฉัย ปัญหา การ
ปฏิบติั ตามประกาศน้ี และใหถื้อค าวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด 
   
   ประกาศ ณ วนัท่ี    8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  
 
 
              ( ลงช่ือ) สุมนต ์สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์  สกลไชย) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1073 /2550) 
เร่ือง   แนวปฏิบัตแิละเกณฑ์การพจิารณาโทษทางวชิาการ นักศึกษาทีก่ระท าผดิอนัมสีาเหตุมาจากการสอบ 

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

เพ่ือใหก้ารพิจารณาลงโทษนกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ.ศ.2548 หมวดท่ี 12 บทก าหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 
2547 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ้ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 
พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เม่ือ
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึง
ออกประกาศก าหนดแนวปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวิชาการนกัศึกษาท่ีกระท าความผิดอนัมาจากการ
สอบไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1073/2550) เร่ือง แนวปฏิบติัและ
เกณฑก์ารพิจารณาโทษทางวชิาการนกัศึกษาท่ีกระท าความผิดอนัมีสาเหตุมาจากการสอบ” 
 ขอ้ 2. ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป   
 ขอ้ 3.  ในประกาศน้ี 
 “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ”   หมายถึง  คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่
 “นกัศึกษา”   หมายถึง  นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “การลงโทษทางวชิาการ”  หมายถึง  การท่ีนกัศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวชิาการเน่ืองจาก 
   ฝ่าฝืนระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ 

  “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง ผูท่ี้คณะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูค้วบคุมหอ้งสอบวชิาใดวชิา 
      หน่ึงของการสอบ 
 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการท่ีคณะแต่งตั้งใหรั้บผิดชอบด าเนินการ 
       เก่ียวกบัการสอบประจ าภาคของนกัศึกษา 
 ขอ้ 4.  เม่ือพบวา่มีนกัศึกษา มีพฤติกรรมท่ีอาจฝ่าผืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริตให้
กรรมการคุมสอบ ท ารายงานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายใจวนัเกิด
เหตุพร้อมแนบหลกัฐานประกอบ (ถา้มี)  
  ขอ้ 5. ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะท างานที่ไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวม
หลกัฐาน ขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง และจดัท ารายงานการสอบ
ขอ้เท็จจริง ซ่ึงประกอบดว้ย ค าช้ีแจงของกรรมการคุมสอบ ค าช้ีแจงของนกัศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการ
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สอบ หรือคณะท างาน และหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้แลว้เสร็จภายใน 7 วนั นบัจากวนัเกิด
เหตุ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาโทษ 
 ขอ้ 6. ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโทษจากทุกองคป์ระกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและ
หลกัฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดงัน้ี  

6.1 ปรับตกในรายวิชานั้น ในกรณีท่ีพบว่านักศึกษามีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการสอบ
ประจ าภาคของนกัศึกษาขอ้ 7 และ 10.1ของระเบียบดงักล่าว  

6.2 ปรับตกในทุกรายวชิาท่ีเขา้สอบแลว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีท่ีพบวา่นกัศึกษาส่อ
เจตนาทุจริต เช่น น าหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบนัทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเขา้ห้องสอบ เวน้แต่อาจารย์
ประจ าวชิาไดอ้นุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้ น ในกรณีท่ีพบว่า
นักศึกษามีเจตนากระท าการทุจริตอย่างชดัเจนอย่างชัดเจน เช่น น าหรือมีเอกสาร หรือ
อุปกรณ์ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเ อ้ือประโยชน์ต่อการประเมินผล
การศึกษาในรายวชิานั้น และไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ิงของดงักล่าว เวน้แต่อาจารยป์ระจ าวิชา
ไดอ้นุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

ขอ้ 7. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาให้แลว้
เสร็จภายใน 15 วนั หลงัจากวนัสุดทา้ยของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั และแจง้ใหน้กัศึกษา และส านกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีออกค าสัง่ 

ขอ้ 8. ให้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการบนัทึกผลและประวติัการลงโทษและแจง้ผูป้กครองหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของนกัศึกษาผูน้ั้น ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ 9. การสอบกลางภาค หรือการสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนระบบชุดวิชา หรือ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาด าเนินการจดัสอบเอง ให้ใชแ้นวปฏิบติั
และเกณฑก์ารพิจารณาโทษตามประกาศน้ี ไดโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ 10. กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น ให้สามารถขออนุมติัขยายระยะเวลาด าเนินการในขอ้ 5 และ ขอ้ 7 
ตามประกาศน้ี ต่อคณบดีได ้ทั้งน้ีขยายไดไ้ม่เกิน 30 วนั และแจง้ให้มหาวิทยาลยั ผ่านส านักบริหารและพฒันา
วชิาการทราบ 

ขอ้ 11. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยให้มีอ านาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี และใหถื้อค าวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด  
   
   ประกาศ ณ วนัท่ี    4  กนัยายน พ.ศ. 2550  
 

           (ลงช่ือ) กลุธิดา   ทว้มสุข 
                 (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา   ทว้มสุข) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่36/2551) 
เร่ือง   แนวปฏิบัตกิารพจิารณาการตกออกของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
เพ่ือใหก้ารพิจารณาการตกออกของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่

ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 10 สถานภาพของนกัศึกษา ขอ้ 60.5 และขอ้ 60.6 เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และไดคุ้ณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2550   จึงออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 36/2551) เร่ือง แนวปฏิบติัการ
พิจารณาการตกออกของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” 
 ขอ้ 2. ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป   
 ขอ้ 3.  ในประกาศน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ”  หมายถึง คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่
 “นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “การตกออก” หมายถึง การท่ีนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาพน้สภาพเน่ืองจากไดค้ะแนนเฉล่ีย 
     สะสมต ่ากวา่เกณฑ”์ 

ขอ้ 4.  การพิจารณาการตกออกของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ให้พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมใน
แต่ละภาคการศึกษาของระบบวิภาค หรือจากคะแนนเฉล่ียสะสมของการศึกษาในระบบอ่ืนตามท่ีหลกัสูตร
สาขาวชิานั้นๆ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหด้ าเนินการจดัการศึกษา ดงัเกณฑต์่อไปน้ี  

4.1 เรียนไดจ้ านวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาในหลกัสูตรท่ี
มีค่าคะแนนและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ต ่ากวา่ 2.50  

4.2 เรียนไดจ้ านวนหน่วยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาในหลกัสูตรท่ีมี
ค่าคะแนนและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ต ่ากวา่ 2.75  

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการ หรือ แนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูมี้อ  านาจการวนิิจฉยัสัง่การ และใหถื้อค าวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด    
 ประกาศ ณ วนัท่ี    7 มกราคม พ.ศ. 2551 
                          (ลงช่ือ) กลุธิดา   ทว้มสุข 
                 (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา   ทว้มสุข) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 74/2550) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาตลอดปี 

-------------------------- 
 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการรับบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรมีความยืดหยุ่น และเอ้ืออ านวยให้
สามารถรับผูม่ี้มีศกัยภาพสูงเขา้มาในหลกัสูตร เป็นการเปิดโอกาสใหห้ลกัสูตรต่าง ๆ สามารถรับนกัศึกษาท่ีเรียนดี 
เก่ง และมีศักยภาพสูง เข้ามาศึกษาในหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษาตลอดปี มีหลกัเกณฑ์ปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยของข้อ 28.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบ
การบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ใน
คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี  13 กมุภาพนัธ์ 2550 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 74/2550) เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาตลอดปี” 
 ขอ้ 2. ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 
 มหาวทิยาลยั หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 คณะ หมายถึง คณะ บณัฑิตวิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ีมี หลกัสูตร
ระดบั บณัฑิตศึกษา 

 คณบดี หมายถึง   คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้า 
หน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

  สาขาวชิา   หมายถึง    สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ หมายถึง  คณะกรรมการประจ าบณัฑิตศึกษา 
          ท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลคุณภาพและการบริหาร 

จดัการหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร ใน
องคร์วมของคณะนั้น ๆ  

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดี  
            เพื่อรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี หมายถึง การรับสมัคร 
 บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมิได ้
 ด าเนินการตามประกาศการรับสมคัรสอบ  
 คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาค 
 การศึกษาหรือปีการศึกษานั้นๆ เป็นการรับ  

 สมคัรนกัศึกษาเพ่ิมเติมจากการรับสมคัรปกติ 
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 ขอ้ 4. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบสมคัรตลอดปี ตอ้งมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของ
ผูเ้ขา้ศึกษา ซ่ึงก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 26 
และมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

4.1  คุณสมบติัของผูส้มคัร  
    กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท 

1) เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาหรือผู ้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่
ต ่ากวา่ท่ีสาขาวชิาท่ีเขา้ศึกษาก าหนดไว ้จากหลกัสูตร 4 ปี   

    2) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง  
    กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

  1) ส าหรับผู้สมคัรใช้ทีใ่ช้คุณวุฒิระดบัปริญญาโท เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงั    
 ศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ท่ีมีผลการเรียน 
 เฉล่ียไม่ต ่า กวา่ 3.50 และหรือมีผลการสอบวทิยานิพนธ์ในระดบัดีข้ึนไป  

    2) ส าหรับผู้สมคัรใช้ทีใ่ช้คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงั 
   ศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ท่ี 
   สาขาวชิาท่ีเขา้ศึกษาก าหนดไว ้จากหลกัสูตร 4 ปี  

3) ส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 1(ท า
วทิยานิพนธ์อยา่งเดียว) ตอ้งมีผลการสอบวทิยานิพนธ์ระดบัดีข้ึนไป 

 4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง 
4.2 ในกรณีเป็นผูส้มคัรจากหน่วยงานท่ีมีโครงการความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวทิยาลยั คณะ 

หรือหน่วยงานของมหาวทิยาลยั คุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีสาขาวชิาก าหนด  
4.3 มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีผูส้มคัร

ประสงคจ์ะเขา้ศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
4.4 ผลการทดสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

(ถา้มี ใหแ้นบเอกสาร) 
4.5 คุณสมบติัอ่ืน ๆ  ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

ขอ้ 5. การก าหนดจ านวนรับนกัศึกษาท่ีเป็นการรับเขา้ปกติและการับเขา้ตลอดปีรวมแลว้จ านวนรับ
นกัศึกษาตอ้งไม่เกินศกัยภาพของสาขาวชิาท่ีมีอยู ่

ขอ้ 6.  การยืน่สมคัร ผูส้มคัรสามารถด าเนินการ 3 ช่องทาง ดงัน้ี 
 6.1 กรณียืน่ใบสมคัรท่ีบณัฑิตวทิยาลยั บณัฑิตวทิยาลยั ส่งใบสมคัรใหห้ลกัสูตรนั้น ๆ    

  ผูพิ้จารณารับเขา้ โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
  กรรมการประจ าคณะ และแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบ เพื่อ  
  ด าเนินการประสานงานการรับเขา้ต่อไป 
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 6.2 สมคัรผา่นเวบ็ไซด ์ผูส้นใจสมคัรสามารถกรอกขอ้มูลใบสมคัรผา่นเวบ็ไซด ์ท่ี  
  http://gs.kku.ac.th บณัฑิตวทิยาลยั จะเป็นผูด้  าเนินการส่งใบสมคัรดงักล่าว  

  ใหก้บัหลกัสูตรนั้น ๆ หลกัสูตรพิจารณาการรับเขา้ โดยผา่นความเห็นชอบ  
  ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการประจ าคณะ และแจง้ผลการ  
  พิจารณาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือประสานงานการรับเขา้ต่อไป 

 6.3 กรณียืน่ใบสมคัรท่ีหลกัสูตรนั้น ๆ หลกัสูตรพิจารณาการรับเขา้ โดยผา่น  
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการประจ าคณะ และ  
 แจง้ผลการพิจารณาใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือประสานงานการรับเขา้ต่อไป 

ขอ้ 7. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการรับเขา้และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวทิยาลยัเพื่อทราบ 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นในการรับเขา้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 
4 คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นการเฉพาะกรณี 

ขอ้ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่

การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี    4  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 
      
 

        (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย ์
      (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 

                                    คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gs.kku.ac.th/
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่100/2548) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพเิศษ 

-------------------------- 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ มีหลกัเกณฑป์ฏิบติัเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามนัยของขอ้ 28.2 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 
แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2548 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548 จึงออก
ประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 100/2548) เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ” 
 ขอ้ 2. ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. การรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง การรับบุคคลเขา้ศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงมิไดด้ าเนินการตามประกาศการรับสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ใน
ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นๆ 
 ขอ้ 4. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของผูเ้ขา้
ศึกษา ซ่ึงก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 26 และมี
คุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

4.1 เป็นนกัศึกษาชาวต่างประเทศ   หรือ 
4.2 เป็นผูท่ี้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการความร่วมมือท่ีมี

จ านวนเงินทุนเพียงพอส าหรับการศึกษาและท าวจิยัตลอดหลกัสูตร 
 ขอ้ 5. การรับบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้ 6. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการรับเขา้และน าเสนอคณะกรรมการ 
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อทราบ 
 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นในการรับเขา้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากผูมี้คุณสมบติั
ตามขอ้ 4 คณะอาจเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นการเฉพาะกรณี 
 ขอ้ 8. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 ขอ้ 9. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่ง
การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 16  ธนัวาคม   พ.ศ. 2548 
             (ลงช่ือ) สมหมาย  ปรีเปรม 
      (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 
                 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  (ฉบับที ่ 78/2550) 
เร่ือง  การลงทะเบียนวชิาเรียนน้อยหรือมากกว่าทีก่ าหนด 

-------------------------- 
 เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย   อาศยัอ านาจตามความในขอ้  5   แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น  วา่ดว้ย การศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัโดยการเวียน 
ซ่ึงครบรอบเม่ือวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2550   จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั   (ฉบบัท่ี  78/2550)  เร่ือง  การลงทะเบียนวิชาเรียน
นอ้ยหรือมากกวา่ท่ีก าหนด” 
 ขอ้  2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  3.  ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 54/2550) และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้  4.  การลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีก าหนดสามารถท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

4.1   จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลกัสูตร มีจ านวนนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนดและ 
        จ าเป็นตอ้งส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

  4.2   แผนการเรียนในหลกัสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนด 
  4.3  ไดรั้บการเทียบโอนรายวชิาแลว้ เหลือจ านวนหน่วยกิตนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนด 
  4.4  ไดรั้บอนุมติัใหป้รับเปล่ียนแผนการเรียน 
  4.5  กรณีอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยัเห็นชอบ  
 ขอ้  5.  การขอลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีก าหนด ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
 ขอ้  6.  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนดตามขอ้  4.1  4.2  และ 4.3 ให้คณบดี
ของคณะท่ีหลกัสูตรสังกดัเป็นผูอ้นุมติั  
 ขอ้  7.  การลงทะเบียนวชิาเรียนนอ้ยหรือมากกวา่ท่ีก าหนดตามขอ้  4.4  และ 4.5 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
เป็นผูอ้นุมติั  
 ขอ้  8.  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 

ขอ้  9.  ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหา 
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศน้ี  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มีอ  านาจวินิจฉัยสั่งการ  ค าวินิจฉัยของคณบดี
บณัฑิตวทิยาลยั   ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2550 
 

(ลงช่ือ) อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 
                 (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 79/2548) 
เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนวชิาในระดบัทีต่ า่กว่าหลกัสูตรทีเ่ข้าศึกษา 

-------------------------- 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการลงทะเบียนวชิาเรียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บังคบั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงก าหนดแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนรายวชิาในระดบัท่ีต ่ากวา่หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 79/2548) เร่ือง การ
ลงทะเบียนเรียนวชิาในระดบัท่ีต ่ากวา่หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา” 

ข้อ 2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 48/2540) เร่ือง การลงทะเบียน

เรียนวชิาในระดบัท่ีต ่ากวา่หลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 ข้อ 4.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรระดบัท่ีต ่ากวา่หลกัสูตรท่ีตนเขา้ศึกษาได ้

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสาขาวชิา 
 ข้อ 5.  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขของรายวิชา  (Prerequisite) อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้งเรียนมาก่อน ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 6.  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดบัของหลกัสูตรของรายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ในกรณีท่ีไม่
มีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ใหเ้รียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดส าหรับหลกัสูตรท่ีนกัศึกษานั้นๆ เขา้ศึกษา 

 ข้อ 7.  การนบัจ านวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรท่ีนกัศึกษา
เขา้ศึกษา รายวิชาใดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร หรือไม่อยู่ในขอ้ก าหนดของหลกัสูตรจะตอ้งลงทะเบียนโดย     
ไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

ข้อ 8. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 9. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 
 ประกาศ ณ วนัท่ี   15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 
 

                                     (ลงช่ือ) สมหมาย  ปรีเปรม 
 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่78/2548) 
เร่ือง  การขอเพิม่และการถอนวชิาเรียน 

 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 32 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตาม
ความ ในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 
และ    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 
สิงหาคม 2548 จึงก าหนดการขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  78/2548) เร่ือง การ
ขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 57/2544) เร่ือง การขอเพ่ิมและ

การถอนวชิาเรียน และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4.  การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วนัแรก

ของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนหรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ข้อ 5. การถอนรายวชิามีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
5.1 ถา้ขอถอนรายวิชาภายในหน่ึงในส่ีของระยะเวลาการศึกษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับ

จากวนัเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยัหรือท่ีหลกัสูตรก าหนด รายวชิาท่ีขอถอนนั้น 
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) การขอถอนตามนัยน้ี ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

5.2 ถา้ขอถอนรายวิชา หลงัจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.1 แต่ไม่เกินหน่ึงในสองของระยะเวลา
การศึกษาของรายวิชาดงักล่าวในภาคการศึกษานั้น นบัจากวนัเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลยั หรือท่ีหลกัสูตรก าหนด รายวิชาท่ีขอถอนนั้น จะไดส้ัญลกัษณ์ W และจะ
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การขอถอนตามนยัน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดี 

ข้อ 6.  การเพ่ิมหรือถอนรายวิชานั้น เม่ือเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว้ จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะตอ้งไม่ขดัหรือ
แยง้กบัระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 31.2 และ 31.3 

ข้อ 7. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 8. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 15  กนัยายน   พ.ศ.2548 
              (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 68/2537) 
เร่ือง  การลงทะเบียนวชิา  211 711  EDUCATIONAL PHILOSOPHY 

วชิา 211 712  EDUCATIONAL SOCIOLOGY 
และวชิา 213 711  FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 

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

  เพื่อใหก้ารศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของบณัฑิตศึกษาประจ าคณะศึกษาศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงประกาศให้
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ท่ีไม่เคยเรียนรายวชิาวชิาดงัต่อไปน้ี 

1. 211 711  ปรัชญาการศึกษา (EDUCATIONAL  PHILOSOPHY) 
2. 211 712  สงัคมวทิยาการศึกษา  (EDUCATIONAL SOCIOLOGY) 
3. 213 711  จิตวทิยาพ้ืนฐาน (FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY) 

 
 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาดงักล่าว มิฉะนั้นจะถือวา่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
 
  ทั้งน้ี  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2537  เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  ธนัวาคม พ.ศ.2537 
 
 
 

    (ลงช่ือ)   สมพงศ ์ จนัทร์โพธ์ิศรี 
              (รองศาสตราจารยส์มพงศ ์ จนัทร์โพธ์ิศรี) 

            คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่22/2550) 
เร่ือง  การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  

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

เพ่ือให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นการให้
โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัขอนแก่น อีกทั้ งรักษาไวซ่ึ้ง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบับณัฑิตศึกษา ตามนยัของ ขอ้ 33 แห่งระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี  1/2550 เม่ือวนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์  2550  จึงออก
ประกาศเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22 /2550) เร่ือง การ
เทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 73/2548) เร่ือง การเทียบโอน

รายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ   และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4.  ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”  หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
“นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“รายวชิา” หมายถึง กระบวนวชิาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  

ข้อ 5. ผูมี้สิทธ์ิขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 6. ก าหนดเวลาการขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
6.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวิชาจะตอ้งยื่นค าร้องขอ เทียบ

โอนรายวชิาภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา และสามารถยื่น 
ค  าร้องไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั โดยแนบ
ใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการ
พิจารณา ยกเวน้ผูข้อเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอเทียบโอนใน
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหแ้นบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั พิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ตาม ค าร้อง
ของนกัศึกษาให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนด เป็น
วนัยื่นค าร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงับณัฑิตวิทยาลยั และส านักบริหารและพฒันา
วชิาการ 



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

79 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ข้อ 7. เกณฑก์ารพิจารณาโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ี
ขอเทียบโอน 

7.1 เกณฑก์ารพิจารณาการขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
7.1.1 เป็นรายวิชาท่ีสอบผ่านมาแลว้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นบัจากวนัลงทะเบียนรายวิชา

นั้นถึงวนัท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บค าร้องขอเทียบโอน   
7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
รายวชิา หรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 

7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน ตวัอกัษร B หรือ
แตม้ระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S ทั้งน้ีตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรของรายวชิานั้นก าหนด 

7.1.5 รายวชิาหรือกลุ่มวชิาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษา จะไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาหรือวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

7.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกิน
กว่าชั้นปี และภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

7.2   เกณฑก์ารพิจารณาการขอเทียบโอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวชิา 
     7.2.1  ใหเ้ทียบโอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดเ้ฉพาะหลกัสูตรท่ีเป็นวทิยานิพนธ์อยา่งเดียว 
         7.2.2  ใหโ้อนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน 
   7.2.3  การก าหนดสัดส่วนภาระงาน จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา 
               วทิยานิพนธ์ท่ีเทียบโอนได ้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    
               สาขาวชิานั้น ๆ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

7.3   ขั้นตอนการตรวจสอบรายวชิาท่ีเทียบโอน 
     7.3.1   คณะท่ีนกัศึกษาสงักดัเป็นผูส่้งรายวชิาไปยงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 
                 ท่ีเขา้ศึกษา เพ่ือพิจารณาวา่รายวชิาใดท่ีสามารถเทียบโอนได ้

7.3.2   คณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั พิจารณาผล ตามขอ้ 7.3.1 เพื่อพิจารณา 
            รับการเทียบโอนทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ขอ้ 7.1 หรือ ขอ้ 7.2 หากเห็นชอบให ้ 
            น าเสนอขออนุมติัต่อคณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

ข้อ 8. ค่าใชจ่้ายในการโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
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ข้อ 10. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   14  มีนาคม  พ.ศ. 2550   
 
 
               (ลงช่ือ)    ล าปาง  แม่นมาตย ์
         (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 

                       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่75/2548) 
เร่ือง  การเปลีย่นสาขาวชิา  

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การเปล่ียนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 ขอ้ 34 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่
ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงก าหนดแนวปฏิบติัในการเปล่ียน
สาขาวชิา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 75/2548) เร่ือง  การ
เปล่ียนสาขาวชิา” 

ข้อ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 59/2544) เร่ือง การเปล่ียน

สาขาวชิา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4 การเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาเดิม

และสาขาวชิาใหม่ โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะท่ีสาขาวชิาใหม่สงักดั 
ข้อ 5 นกัศึกษาผูข้อเปล่ียนสาขาวชิาตอ้ง 

5.1  ศึกษารายวชิาในสาขาวชิาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 
5.2 มีรายวิชาท่ีสามารถโอนเขา้สาขาวิชาใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และทุกวิชาท่ีจะโอนตอ้งได้

ระดบัคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลว้แต่กรณีและไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี 
5.3 มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
ส าหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 

นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาไดห้ลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนเรียนแลว้อย่างนอ้ย 1 ภาคการศึกษา และไดศึ้กษา
มาแลว้ไม่เกิน 3 ปี โดยมีศกัยภาพในการท าวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิาใหม่ได ้
 ข้อ 6 รายวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได ้

ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นกัศึกษาท่ีขอเปล่ียนสาขาวชิา ตอ้งเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลกัสูตร 
สาขาวชิาใหม่ โดยนบัรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรสาขาวชิาเดิม 

ข้อ 8 การปรับรหสัประจ าตวันกัศึกษา ใหป้รับรหสัประจ าตวันกัศึกษาใหม่ โดยให้ใชร้หัสตาม ปีการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรสาขาวชิาเดิมและปรับรหสัตามหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ 

ข้อ 9 การด าเนินการให้นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนสาขาวิชา  ยื่นค าร้องต่อคณะท่ีหลักสูตร
สาขาวชิาใหม่สงักดั โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิม   ไม่นอ้ยกวา่ 
6 สปัดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 10  การพิจารณาใหเ้ปล่ียนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่สังกดัเป็นผูอ้นุมติั โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ข้อ 11  ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 12 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 13 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   15  กนัยายน พ.ศ. 2548 

 
 

                     (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 
 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่67/2552) 
เร่ือง  การเปลีย่นแผนการศึกษา  ระดบับัณฑิตศึกษา 

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

เพื่อให้การเปล่ียนแผนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นกัศึกษา อีกทั้งรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น อาศยั
อ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 
พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  3/2552   
เม่ือวนัท่ี    25  มิถุนายน   2552   จึงออกประกาศเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑก์ารเปล่ียนแผนการศึกษาไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 67/2552)   เร่ือง การ
เปล่ียนแผนการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3  ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”  หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
“นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“รายวชิา” หมายถึง กระบวนวชิาต่าง ๆ  ท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  
“แผนการศึกษา” หมายถึง  แผนการศึกษาท่ีนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เลือกเขา้

ศึกษา มี 2 แผน คือ   แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั
โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ เช่น แผน ก แบบ ก1  เป็นแผนการ
ศึกษาท่ีท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ และหลกัสูตรอาจก าหนดใหศึ้กษา
รายวชิาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นบั
หน่วยกิตแต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสูตรก าหนด    แผน ก 
แบบ ก2 เป็นแผนการศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 12 
หน่วยกิต  และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต   แผน ข. 
เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิาโดยไม่ตอ้งท า
วทิยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการศึกษาอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

“แบบการศึกษา” หมายถึง  แบบการศึกษาท่ีนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตเลือกเขา้
ศึกษา มี 2 แบบ คือ  แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั
โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ หลกัสูตร
อาจก าหนดใหมี้การศึกษารายวชิาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทาง
วชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิ
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จ
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ปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต    แบบ 
1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 
หน่วยกิต  แบบ 2   เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมี การ
ท าวทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทาง
วชิาการและวชิาชีพ และมีการศึกษารายวชิาเพ่ิมเติม  ดงัน้ี แบบ 
2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 
36 หน่วยกิต  และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต     
แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 
หน่วยกิต และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ข้อ 4  การเปล่ียนแผนการศึกษา หมายถึง การเปล่ียนแผนและ/หรือแบบการศึกษาในหลกัสูตรระดบั
เดียวกนัและสาขาวชิาเดียวกนั 

ข้อ 5  ผู ้มีสิทธ์ิขอเปล่ียนแผนการศึกษา  ได้แก่ นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  และมีคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรของแผน/แบบการศึกษาท่ีตอ้งการเปล่ียนใหม่ 

ข้อ  6  หลกัเกณฑแ์ละการด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแผนการศึกษา 
 6.1  การขอเปล่ียนแผนการศึกษา ท าไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น และตอ้งด าเนินการภายใน 1 ปี 

       การศึกษา   ในกรณีท่ีขอเปล่ียนแผนการศึกษาเกินกวา่ 1 ปี ตอ้งมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ และ 
      ใหน้ าเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 

 
 6.2  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวชิา 

6.2.1  รายวชิาท่ีลงทะเบียนไปแลว้ ในแผน/แบบการศึกษาเดิมท่ีเป็นรายวชิาเดียวกบั 
รายวชิาในแผน/แบบการศึกษาใหม่ ให้โอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวิชาท่ีมีระดบัคะแนนไม่
ต ่ากวา่ค่าคะแนน  ตวัอกัษร B หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร  S  และน าค่าคะแนนมาคิด
เป็นคะแนนเฉล่ียสะสม   ในกรณีท่ีมิได้เป็นรายวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่  ไม่
สามารถโอนหน่วยกิตได ้
6.2.2   รายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ตามแผน/แบบการศึกษาใหม่ ตอ้ง 
ลงทะเบียนใหม่ ส าหรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท่ี
ลงทะเบียนและประเมินผา่นแลว้  หากมีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งกนั ให้เทียบโอนหน่วยกิต
ได ้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เป็นผูพ้ิจารณา 
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6.3 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั โดย
ความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 3 
สปัดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

6.4 ให้คณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกดัเป็นผูอ้นุมติัโดยพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นับถดั
จากวนัยื่นค าร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงั บณัฑิตวิทยาลยั และส านักบริหารและพฒันา
วิิชาการ 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแผนการศึกษา   ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 8 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 9 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี   13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552   

 
(ลงช่ือ)  ล าปาง  แม่นมาตย ์

             รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
                        คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 74/2548)  
เร่ือง  การเปลีย่นระดบัการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
เพื่อให้การเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 35 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่ง
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึง
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 74/2548) เร่ือง  การ
เปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
  ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 47/2544) เร่ือง การเปล่ียน
ระดบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในประกาศน้ี 
“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”  หมายถึง คณะท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“รายวชิา” หมายถึง กระบวนวชิาต่างๆท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา 

      “หลกัสูตรเดิม” หมายถึง หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษา 
        “หลกัสูตรใหม่” หมายถึง หลกัสูตรท่ีนกัศึกษาตอ้งการเปล่ียนระดบัการศึกษา 

“ การเปล่ียนระดบัการศึกษา” หมายถึง การเปล่ียนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาให้
เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาเดียวกนัในระดบัท่ีต ่ากวา่หรือสูงกวา่หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษานั้น 

ข้อ 5.  ผูมี้สิทธ์ิขอเปล่ียนระดบัการศึกษา   
5.1 นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัในการขอเปล่ียนระดบัการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ 
5.2  กรณีขอเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

ผูมี้สิทธ์ิขอเปล่ียนระดบัการศึกษาตอ้งเป็น 
5.2.1 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2 ท่ีไดล้งทะเบียนรายวิชาท่ี 

ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไดค้ะแนน
เฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนการสอบวดัคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ     

5.2.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจยัเพื่อท า
วทิยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวทิยานิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตได ้และ 

5.2.3 สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ท่ีจดัข้ึนส าหรับนกัศึกษาในระดบั
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตในหลกัสูตรสาขาวชิานั้นๆ 

ข้อ 6.  หลกัเกณฑแ์ละการด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนระดบัการศึกษา 
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6.1 การขอเปล่ียนระดบัการศึกษาส าหรับนกัศึกษาคนหน่ึงๆ  สามารถกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
6.2 การโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวชิา 

6.2.1 รายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ในหลกัสูตรเดิมท่ีเป็นรายวิชาเดียวกบัรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ ให้
โอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวชิา ท่ีมีค่าคะแนน B หรือ S และน าค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉล่ียสะสม 

6.2.2 รายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ในหลกัสูตรเดิม  ท่ีมิไดเ้ป็นรายวิชาเดียวกบัรายวิชาใน
หลกัสูตรใหม่ แต่มีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งใกลเ้คียงกบับางรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ ให้
พิจารณาเทียบโอนได ้ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณา 

6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่ 
ทั้งน้ี ตอ้งขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาท่ีได้รับ
อนุมติัใหเ้ปล่ียนระดบัการศึกษา 

6.3 การนบัระยะเวลาการศึกษา 
6.3.1 การเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรระดบัต ่ากวา่ไปหลกัสูตรระดบัสูงกวา่ ให้นบัระยะเวลาการศึกษา

ตามเกณฑข์องหลกัสูตรใหม่โดยนบัรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรเดิม 
6.3.2 การเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรระดบัสูงกว่าไปหลกัสูตรระดบัต ่ากว่า ให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลกัสูตรเดิม   ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีเหลือภายหลงัการ
เปล่ียนระดบัการศึกษาตอ้งไม่มากกวา่ระยะเวลาตามเกณฑข์องหลกัสูตรใหม่ 

6.4 การเปล่ียนรหัสประจ าตวันักศึกษาให้เปล่ียนรหัสประจ าตวันักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียน
ระดบัการศึกษา โดยใชร้หัสตามปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกในหลกัสูตรเดิม และเปล่ียนรหัส
ตามระดบัการศึกษา และสาขาวชิาของหลกัสูตรใหม่ 

6.5 การเปล่ียนระดบัการศึกษา ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลกัสูตรใหม่
และแจง้ผลการอนุมติัไปยงัส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 

ข้อ 7. ใหน้กัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเปล่ียนระดบัการศึกษา ยืน่ค  าร้องขอเปล่ียนระดบัการศึกษา โดยความ 
เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 8. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเป็นผูอ้นุมติัการเปล่ียนระดับการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 9.   ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนระดบัการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 10. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 11 .ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั

ตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือเป็น ท่ีส้ินสุด 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

                         (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 
 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 3/2551) 
เร่ือง    เกณฑ์การประเมนิความรู้ ความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
(แก้ไขคร้ังที ่1) 

-------------------------- 
 
  เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีต่อทาง
วชิาการตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 36.6 ขอ้ 37 และขอ้ 
54.3.1 นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาไดจ้ะตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ นั้น     

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่ง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบการ
บริหารงานบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัใน
คราวประชุมคร้ัง ท่ี  1 /2551 เ ม่ือวันท่ี  16  มกราคม 2551 จึงแก้ไขประกาศประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 76/2548) เร่ือง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต โดยแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 5.1 เป็นดงัน้ี 
  “5.1 ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั
สอบจากสถาบนัท่ีมีการทดสอบ ดงัน้ี 
   TOEFL  (Paper Based)  ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
   TOEFL  (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
   TOEFL  (Internet Based)  ไม่ต ่ากวา่   61 คะแนน หรือ 
   IELTS  (Academic Module) ไม่ต ่ากวา่  5.5 คะแนน หรือ 
   TU-GET  (1000 คะแนน)  ไม่ต ่ากวา่ 550 คะแนน หรือ 
   CU-TEP   (120 คะแนน)  ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนน หรือ” 
  
    ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 
 
 

       (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย ์
       (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
                   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่76/2548) 
เร่ือง  เกณฑ์การประเมนิความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
-------------------------- 

 ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 36.6 ขอ้ 37 และ 
ขอ้ 54.3.1 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาได ้จะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณสมบติัผูส้ าเร็จการศึกษา
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การ
จดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไวด้งัน้ี 
  ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 76/2548) เร่ือง เกณฑ์
การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป  
  ข้อ 3. ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ดงัต่อไปน้ี  

3.1  ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 54/2546) เร่ือง เกณฑก์ารประเมิน
ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

3.2  ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 80/2547) เร่ือง เกณฑก์ารประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 

  ข้อ 4.  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บณัฑิตตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ใชก้ารประเมิน
ความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ 
  ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตใหใ้ชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ
จากสถาบนัท่ีมีการทดสอบดงัน้ี 

TOEFL (Paper  Based)  ไม่ต ่ากวา่  500  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)   ไม่ต ่ากวา่  173  คะแนน  หรือ 
IELTS  (Academic  Module)   ไม่ต ่ากวา่   5.5  คะแนน  หรือ 
TU-GET   (1000 คะแนน)    ไม่ต ่ากวา่  550  คะแนน  หรือ 
CU-TEP    (120  คะแนน)    ไม่ต ่ากวา่    70  คะแนน  หรือ 

5.2  ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจดัสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดค้ะแนนตั้งแต่ 60% ข้ึนไป หรือ 
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5.3  ผลการสอบผ่านการอบรมวิชาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 1, 2 และ 3 ท่ีจดัโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทั้ งน้ีเฉพาะผูท่ี้สอบวดัความรู้
ความสามารถทางภาษาองักฤษในขอ้ 5.2 ท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่ 60 % ดงัต่อไปน้ี 
5.3.1   35% และต ่ากวา่ใหเ้รียนวชิาการอ่านและการเขียน 1, 2 และ 3 
5.3.2   ระหวา่ง 36-45 % ใหเ้รียนวชิาการอ่านและการเขียน 2 และ 3 
5.3.3   ระหวา่ง 46-59 % ใหเ้รียนวชิาการอ่านและการเขียน 3 

           โดยผูท่ี้สอบผา่นการอบรมในวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียนจึงจะถือวา่ผา่นเกณฑม์าตรฐานเดียวกนักบัขอ้ 5.2 
ข้อ 6. ให้นกัศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ  ตาม ขอ้ 5.1 

หรือ 5.2 หรือ 5.3 ต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือจะไดจ้ดัท าประกาศและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบต่อไป 
ข้อ 7. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 8. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ.  2548 
 
 

                         (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 
 (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 

                                                             คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่4/2551) 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต 

(แก้ไขคร้ังที ่2) 
-------------------------- 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 9 การส าเร็จการศึกษา ขอ้ 54.2.1 
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
นั้น  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่ง ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัระบบการ
บริหารงานบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัใน
คราวประชุมคร้ัง ท่ี  1 /2551 เ ม่ือวันท่ี  16  มกราคม 2551 จึงแก้ไขประกาศประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 77/2548) เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบณัฑิต โดยแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 4.1 เป็นดงัน้ี 

“4.1 ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วนั
สอบจากสถาบนัท่ีมีการทดสอบ ดงัน้ี 

   TOEFL  (Paper Based)  ไม่ต ่ากวา่ 470 คะแนน หรือ 
   TOEFL  (Computer Based)  ไม่ต ่ากวา่ 150 คะแนน หรือ 
   TOEFL  (Internet Based)  ไม่ต ่ากวา่   52 คะแนน หรือ 
   IELTS  (Academic Module) ไม่ต ่ากวา่  5.0 คะแนน หรือ 
   TU-GET  (1000 คะแนน)  ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
   CU-TEP   (120 คะแนน)  ไม่ต ่ากวา่  60  คะแนน หรือ” 
  
    ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 
 
 
              (ลงช่ือ)  ล าปาง  แม่นมาตย ์
       (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
                   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 7/2550) 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต 

( แก้ไขคร้ังที ่1) 
-------------------------- 

  เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางวิชาการ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 9 การส าเร็จการศึกษา ขอ้ 54.2.1 
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
นั้น  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการจดัระบบการบริหารงาน
บณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
7/2549 เม่ือวนัท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ.2549  จึงแก้ไข ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั (ฉบับท่ี 77/2548) เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  โดยใหเ้พ่ิมขอ้ความในขอ้  4.3   ดงัน้ี 

4.3 ผลการเรียนและสอบผา่นรายวชิา 411 711 Reading in English for Graduate Student  หรือ 
การอบรมภาษาองักฤษแบบเขม้ ท่ีจดัโดยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   หรือรายวชิาเทียบเท่า
อ่ืนท่ีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเห็นชอบ  

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ ให้ถือว่าผ่าน
เกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต ตามประกาศน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   31 มกราคม  พ.ศ.2550 
 
 
                 (ลงช่ือ)  ล าปาง  แม่นมาตย ์  
                          (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 77/2548) 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต 

-------------------------- 
 ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 54.2.1 นกัศึกษา
ในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาได ้จะตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณสมบติัผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบณัฑิต ไวด้งัน้ี 
  ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 77/2548) เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 53/2546) เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน

ความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตให้ใชเ้กณฑ์ใด

เกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 
4.1  ผลการทดสอบจากศูนยท์ดสอบทางภาษาท่ีมีผลการสอบมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบจาก

สถาบนัท่ีมีการทดสอบดงัน้ี 
TOEFL (Paper  Based)  ไม่ต ่ากวา่  475  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)   ไม่ต ่ากวา่  152  คะแนน  หรือ 
IELTS (Academic  Module)   ไม่ต ่ากวา่   5.0  คะแนน  หรือ 
TU-GET  (1000 คะแนน)    ไม่ต ่ากวา่  500  คะแนน  หรือ 
CU-TEP  (120  คะแนน)    ไม่ต ่ากวา่    60  คะแนน  หรือ 

4.2 ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจดัสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นไดค้ะแนนตั้งแต่ 50% ข้ึนไป หรือ 

4.3  ผลการเรียนและสอบผ่านรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate Student หรือ การอบรม
ภาษาองักฤษแบบเขม้ท่ีจดัโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือ
รายวชิาเทียบเท่าอ่ืนท่ีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเห็นชอบ  

ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ  ตามขอ้ 4.1 
หรือ 4.2 หรือ 4.3 ต่อสาขาวชิา เพื่อใชป้ระกอบการตรวจสอบคุณสมบติัในการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 

ข้อ 6. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
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ข้อ 7. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 
 
 

       (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 
 (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 
                              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  815/2549) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการแต่งตั้งทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง 

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

 เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงอยู่ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ได้รับ
ค าปรึกษาเฉพาะเร่ืองในเชิงลึกจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษา อีกทั้งยงัเป็น
การใชท้รัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีความรู้ความช านาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางยิ่งข้ึน และยงัอาจขยายขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมไปถึงความร่วมมือกบับุคลากรและหน่วยงาน
ภายนอกในด้านการด าเนินการวิจัยร่วมกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนา
มหาวทิยาลยัขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยั 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัใน
คราวประชุมคร้ังท่ี  5/2549 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2549 และ ท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2549    
เม่ือวนัท่ี   14   มิถุนายน 2549    จึงออกประกาศดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี    815 /2549) เร่ืองหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ” 
 ขอ้ 2.  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3.  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง (Specific subject advisor) หมายถึง คณาจารยห์รือบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น สามารถให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระแก่นกัศึกษาในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญไดเ้ป็นอยา่งดี  

ขอ้ 4.  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
4.1 ระดบัปริญญาโท  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ในทางปฏิบติัสูงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะใหค้  าปรึกษา 
และเป็นผูมี้คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

4.2 ระดบัปริญญาเอก  ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูง  เป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีจะให้ค  าปรึกษา และ
เป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

ขอ้ 5.   ภาระงานของท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง 
5.1  ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 4 จะไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ในเวลาเดียวกนัไดไ้ม่

เกิน 10 เร่ือง 
5.2   ในกรณีท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้สามารถคิดภาระงานการเป็นท่ีปรึกษาเฉพาะ

เร่ือง ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 10 ของภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ต่อวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
หน่ึงเร่ือง ทั้งน้ีการคิดภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้ถือตามหลกัเกณฑ์หรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยั 
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 ขอ้ 6. ท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแต่ละเร่ืองจะแต่งตั้งไดไ้ม่เกินจ านวนดงัน้ี 
6.1 ระดบัปริญญาโท ไม่เกิน 2 คน 
6.2 ระดบัปริญญาเอก ไม่เกิน 3 คน 

ขอ้ 7.  ให้คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งหรือยกเลิกการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ี
ปรึกษาเฉพาะเร่ืองแต่ละราย 

ขอ้ 8.  การขออนุมติัแต่งตั้ งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองในแต่ละกรณี ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนั้นๆ จดัท าเอกสารเพื่อประกอบการเสนอพิจารณา
แต่งตั้งดงัต่อไปน้ี 
8.1 รายละเอียดของคุณสมบติัตามขอ้ 4 
8.2 กรอบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อวทิยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ 
8.3   แผนงานและช่วงระยะเวลาท่ีใหค้  าปรึกษา พร้อมดชันีช้ีวดัความส าเร็จในการใหค้  าปรึกษา  
8.4 หนงัสืออนุญาตจากตน้สงักดัของท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ในกรณีท่ีแต่งตั้งบุคคลนอกคณะท่ีมี

ตน้สงักดั 
8.5 เอกสารอ่ืนๆตามความเหมาะสม หรือเอกสารท่ีคณะก าหนด 

ขอ้ 9.  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินสัมฤทธ์ิผลของการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองของ
หลกัสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานใหค้ณบดีทราบ 

 ขอ้ 10.  คณะอาจก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมไดโ้ดยใหอ้อกเป็นประกาศของคณะ 
ขอ้ 11 . ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือ

การปฏิบติัตามประกาศน้ีใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ.2549 
 
 
            (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 
                                       อธิการบดี 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 936 /2550) 
เร่ือง   การเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอสิระ 

-------------------------- 
 
  เ พ่ือให้ มีการด า เ นินการ เ ก่ี ยวกับการให้ค  าป รึกษาการ ศึกษา อิสระ  ตามระ เ บี ยบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในการประชุมคร้ังท่ี 13/2550 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
  ขอ้  1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  936/2550) เร่ือง   การเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ” 

ขอ้  2.  ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้  3.  ในประกาศน้ี 
   “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “คณะ” หมายถึง  คณะ  บณัฑิตวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีมีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา    
   “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ  บัณฑิตวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมี
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
   “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
   “การศึกษาอิสระ”  หมายถึง  รายงานการศึกษาอิสระท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข. 

   “อาจารยป์ระจ า” หมายถึง ขา้ราชการ พนักงาน หรือผูท่ี้มหาวิทยาลยัจา้งเพื่อ
ปฏิบติังานในหลกัสูตร สังกดัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการสอนและวิจยั และมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนด ของภาระงานดา้นการเรียนการสอน 

 “ผูท้รงคุณวฒิุ” หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ี
ในการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณวฒิุทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

   “ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ” หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ี
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดยท่ีผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งอาจไม่มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้ แต่เป็นผูมี้ความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในเร่ืองท่ีนกัศึกษาท าการศึกษาอิสระ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้นนั้น ๆ  
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   “อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ”  หมายถึง อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณะแต่งตั้งใหรั้บผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาเฉพาะราย  เช่น  
การพิจารณาเคา้โครง การใหค้  าแนะน าและควบคุมดูแลรวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้และการสอบการศึกษา
อิสระของนกัศึกษา 
   “หลกัสูตร”  หมายถึง หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือผลิตบัณฑิต 
  ขอ้  4.   อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

           4.1  เป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท
และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์หรือผูที้่มีวฒุิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ข้ึนไป 

เป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในเร่ืองท่ีนักศึกษา
ท าการศึกษาอิสระ  เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงาน หรือกระทรวง หรือวงการวิชาชีพดา้นนั้น ๆ  

ขอ้  5.  การขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ  หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ   
ให้ด าเนินการดงัน้ี 

      5.1  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เสนอเหตุผลความ
จ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ง    พร้อมทั้งแสดงแนวทางในการปฏิบตัิท่ีจะประสานงานกบัอาจารยที์่ปรึกษา
การศึกษาอิสระ    ให้การท าการศึกษาอิสระ ของนกัศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหา  ต่อ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการ
พิจารณา ดงัน้ี 

           1)  ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ 
                2)  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัที่ไดต้ีพิมพใ์นดา้นที่มีความเช่ียวชาญ 

และ/หรือผลงานที่แสดงถึงความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งและความจ าเป็นหรือเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการศึกษาอิสระเร่ืองนั้น ๆ  

          5.2   หากไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะให้
แต ่งตั้ง เ ป็นที่ปรึกษาการศึกษาอิสระได ้ให ้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    เสนอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุมติั    และแต่งตั้งต่อคณบดีของคณะท่ีหลกัสูตรสังกดั ดงัน้ี 

                     1)  ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ 
      2)  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ 

และ/หรือผลงานที่แสดงถึงความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งและความจ าเป็นหรือเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการศึกษาอิสระเร่ืองนั้น ๆ  

     3)  หนงัสือยินยอมท่ีจะท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และยอมรับ 
ที่จะปฏิบตัิตามระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในเร่ืองเกี่ยวกบัการควบคุมดูแล
การศึกษาอิสระ 

            4)  หนงัสือเห็นชอบจากตน้สังกดั (ในกรณีท่ีมีตน้สังกดั) 
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     5)  ค  าร้องขอเสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระของนกัศึกษา  
           5.3  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งแจง้บณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือทราบ โดยแนบเอกสารประวติั 

การศึกษา ประวติัการท างานและผลงานตามขอ้ 5.1) และ 5.2) มาดว้ย  
ขอ้ 6.  คณะอาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระร่วมได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งมีคุณสมบติั 

เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
ขอ้ 7. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
ขอ้  8. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบัติไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบัติตามประกาศน้ี   ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั         
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ.2550 
 
 
                                                                  (ลงช่ือ)  สุมนต ์ สกลไชย 
                 (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น   (ฉบับที ่ 67/2548) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพเิศษ 

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

เพื่อให้การด าเนินการขยายจ านวนนักศึกษาในความรับผิดชอบปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารยท่ี์ปรึกษามี
หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพ และน าไปสู่ผลท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการให้หลกัสูตรท่ีมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาในค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไดม้ากกว่า 5 คน ตามนัยของ ขอ้ 25 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบ
การบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัใน
คราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2548) เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารขยายจ านวนนกัศึกษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ” 

ข้อ 2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.  การพิจารณาค าขอให้คณะด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเร่ิมภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีควรพิจารณา

ค าขอของอาจารยใ์นคณะพร้อมกนัทั้งหมดในคราวเดียว โดยควรมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการท่ีชดัเจนและ
ประกาศใหค้ณาจารยใ์นคณะไดท้ราบล่วงหนา้ 
 ข้อ 4.  อาจารยป์ระจ าท่ีจะขอขยายจ านวนนกัศึกษาตามประกาศน้ี ตอ้งมีผลงานดงัต่อไปน้ี 

4.1  มีผลงานวิจยั 3 ปียอ้นหลงัตีพิมพใ์นเอกสารวิชาการท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) ใน
ระดบันานาชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 3 เร่ือง หรือในระดบัชาติไม่นอ้ยกวา่ 6 เร่ือง หรือ คละกนัตาม
สดัส่วนท่ีเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่น้ี 

4.2  มีผลงานการควบคุมวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
1)  เคยเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
2) นกัศึกษาในความดูแลท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ใชเ้วลาศึกษาเฉล่ียไม่เกิน 1.5 เท่า ของ

ระยะเวลาตามแผนการศึกษา 
3) นกัศึกษาในค าปรึกษาท่ีผา่นมาจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีผลงานวทิยานิพนธ์ซ่ึง

ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
4.3  มีทุนวิจัยหรือมีโครงการวิจัยท่ีมีงบประมาณสนับสนุน ซ่ึงจะใช้เป็นสาระส าคัญของ

วทิยานิพนธ์ตามแผนท่ีเสนอ 
4.4 ปัจจุบนัเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัอยูแ่ลว้ไม่นอ้ยกวา่  3 เร่ือง 
4.5  มีคุณสมบติัหรือผลงานอ่ืนตามท่ีคณะก าหนด 

 ข้อ 5. ให้อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณสมบติัตาม ข้อ 4 ซ่ึงประสงค์จะขอขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอแผนงานพร้อมทั้งผลสัมฤทธ์ิพร้อมดชันีช้ีวดัท่ีคาดวา่จะไดรั้บให้กรรมการบริหารหลกัสูตร
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ผลสมัฤทธ์ิดงักล่าวไดแ้ก่ วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษามีความกา้วหนา้ตามแผนการศึกษา 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการเผยแพร่ นกัศึกษาสามารถจบการศึกษาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามแผนการศึกษา
ของหลกัสูตร เป็นตน้ ทั้ งน้ีแผนงานดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษา
วทิยานิพนธ์ (ซ่ึงรวมทั้งนกัศึกษาในค าปรึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้ดว้ย) ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 10 คน 

ข้อ 6.  ใหค้ณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ เป็นผูอ้นุมติัและยกเลิก 
การขอขยาย 

 ข้อ 7. ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูข้อ มีคุณสมบติัและผลงานไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 4 แต่คณะพิจารณาแลว้ เห็นวา่ เป็น
ผูมี้ศกัยภาพสูง ประกอบกบัผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดวา่จะไดรั้บการส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวชิาการ และสอดคลอ้งกบั
ทิศทางและนโยบายของคณะ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ อาจเสนอ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

 ข้อ 8.  คณะอาจก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 
 ข้อ 9.  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินสัมฤทธ์ิผลของการขอขยายน้ีทุกภาคการศึกษา และ

รายงานผลตอ่คณบดีท่ีหลกัสูตรสงักดั ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ผลการด าเนินงาน จะไม่สัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งไว ้คณะ
อาจลดจ านวนการขยาย หรือลดระยะเวลาของแผน หรือยกเลิกการอนุมติัการขยาย เป็นกรณีๆ 

 ข้อ 10.  ใหค้ณะสรุปแจง้ผลการอนุมติัตามขอ้ 3 และการประเมินผลตามขอ้ 9 ต่อคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวทิยาลยัภายใน 30 วนั 

ข้อ 11.  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 12.  ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั       
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ข้อ 13.  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น คณะอาจพิจารณาค าขอประจ าภาคตน้ ปีการศึกษา 2548 ได ้แต่ทั้งน้ีให ้   
แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2548 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ.2548 
 

                    (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 
        (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

         คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่68/2548) 
 เร่ือง แนวปฏิบัตกิารแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพเิศษ 

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

เพ่ือใหมี้แนวปฏิบติัในการแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ เพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา ตามนัยแห่ง ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 
เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ       
มีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการ
บริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 68/2548) เร่ือง แนว
ปฏิบติัการแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ในประกาศน้ี 

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีในการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษาโดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นมีคุณวฒิุทางการศึกษาและต าแหน่งทาง
วชิาการตามท่ีก าหนดในหนา้ท่ีนั้นๆ 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีบางส่วนในการ
เรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา   โดยผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
และหรือต าแหน่งทางวิชาการตามท่ีก าหนดในหน้าท่ีนั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือ
ความช านาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆ  
ทั้งน้ีหาก   จะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นบุคลากร
ประจ ามหาวทิยาลยัเท่านั้น 

ข้อ 4.  คณบดีของคณะท่ีหลกัสูตรสังกดั อาจแต่งตั้ งอาจารยบ์ัณฑิตพิเศษ ในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ หรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท าหนา้ท่ีเป็น ผูส้อนรายวิชา กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
(Qualifying Examination) อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบอ่ืนๆ หรือท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนอ่ืนๆได ้ทั้งน้ีโดยใหค้  านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานทางวชิาการเป็นหลกั  
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ข้อ 5. การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษใหท้ าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 69/2548) เร่ือง การแต่งตั้ งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

ข้อ 6. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ตอ้งแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยัก่อน ทั้งน้ีให้คณบดีท่ีหลกัสูตรสังกดัเสนอโดยแสดง
เหตุผลความจ าเป็น พร้อมแนบประวติัโดยยอ่และผลงานท่ีแสดงความเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ หรือความช านาญ
เฉพาะ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวทิยานิพนธ์ท่ีจะท าการสอบนั้นๆ 

ข้อ 7. ในหลกัสูตรหน่ึงๆ ภาระงานรวมของอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีคณะมอบหมาย ไม่ควรมากกวา่ภาระงานรวม
ของอาจารยป์ระจ าในหลกัสูตรนั้น 

ข้อ 8. คณะควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงท าหน้าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติและความ
เหมาะสมในการแต่งตั้ง รวมทั้งควรใหมี้การประเมินผลการมอบหมายงานอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษทุกภาคการศึกษา 

ข้อ 9. ในการแต่งตั้งแต่ละกรณีนั้นใหร้ะบุหนา้ท่ี รวมทั้งระยะเวลาการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 
ข้อ 10. คณะอาจก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 
ข้อ 11. ใหค้ณะสรุปแจง้การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจ า

บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษานั้นๆ 
ข้อ 12. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 13. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15 กนัยายน พ.ศ.2548 
 

                            (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 
      (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
                  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  69/2548)  
เร่ือง การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพเิศษเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

-------------------------- 
เพ่ือให้มีแนวปฏิบติัในการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุท่ีมิไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ า ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Major advisor) ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2548 จึงก าหนดแนว
ปฏิบติัไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่  “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2548) เร่ือง 
การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 67/2547) เร่ือง การแต่งตั้ ง

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4.อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ ในประกาศน้ีหมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแต่งตั้งให ้     

ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตามความหมายในระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 16.10 

ข้อ 5. ในการเสนอแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ ให้ท าหนา้ท่ีเป็นเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ (Major advisor) ตอ้งมีเหตุผลหรือความจ าเป็นตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

5.1 เป็นผูซ่ึ้งปฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือทาง
วชิาการกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.2 เป็นผูซ่ึ้งท างานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนท่ีมีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.3 เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นไม่มีหรือขาดแคลน 
5.4 เหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืนๆ 

ข้อ 6. อาจารยบ์ณัฑิตพิเศษท่ีจะแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ  (Major advisor) ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

6.1 เป็นผูท้รงคุณวฒิุ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ขอ้ 16.8 และท่ีมีผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญอย่าง
ต่อเน่ือง 

6.2 เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 16.9 ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขานั้น ๆ เป็นท่ี
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต ่ากว่า
ระดับ 9 ข้ึนไป และความช านาญหรือความเช่ียวชาญนั้นมีความจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้น ๆ 
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ข้อ 7. การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการดูแลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Major 
advisor) ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6.1 ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

7.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ งต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
7.1.1  ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ของผูท้รงคุณวฒิุ 
7.1.2  ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวฒิุ 

7.2  หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ
เป็นท่ีปรึกษาหลกัได ้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณบดีท่ีหลกัสูตรสงักดั ดงัน้ี 
7.2.1 ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ของผูท้รงคุณวฒิุ 
7.2.2 ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวฒิุ 
7.2.3 หนงัสือแสดงความยนิดีท่ีจะท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ (Major advisor) และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในเร่ืองเก่ียวกบัการดูแลวทิยานิพนธ์ 

7.2.4 หนงัสือเห็นชอบจากตน้สงักดัของผูท้รงคุณวฒิุ (ในกรณีท่ีผูท้รงคุณวฒิุมีตน้สงักดั) 
7.2.5 เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-

advisor) และใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
7.2.6 หนงัสือแสดงความยนิดีของนกัศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาของตนในคร้ังน้ี 

7.3 ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งแจง้บณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือทราบ 
ข้อ 8. การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Major advisor) 

ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6.2 ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
8.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ งต่อ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแนบเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
8.1.1 ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
8.1.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ  และ/หรือ

ผลงานท่ีแสดงถึงความช านาญหรือความเช่ียวชาญ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งและความจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เร่ืองนั้นๆ 

8.2 หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะเป็นท่ีปรึกษาหลักได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ดงัน้ี 
8.2.1 ประวติัการศึกษาและประวติัการท างานโดยยอ่ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
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8.2.2 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ  และ/หรือ
ผลงานท่ีแสดงถึงความช านาญหรือความเช่ียวชาญ ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งและความจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เร่ืองนั้นๆ 

8.2.3 หนงัสือแสดงความยินดีท่ีจะท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
(Major advisor) และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในเร่ืองเก่ียวกบัการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

8.2.4 หนังสือเห็นชอบจากตน้สังกดัของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ (ในกรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะมีต้น
สงักดั) 

8.2.5 เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-
advisor) และใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2.6 หนงัสือแสดงความยนิดีของนกัศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาของตนในคร้ังน้ี 
8.3 เม่ือคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้  ให้คณบดีท่ี

หลกัสูตรสังกัดพิจารณาแต่งตั้ ง และส าเนาค าสั่งแต่งตั้ งแจ้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วทิยาลยัเพื่อทราบ 

ข้อ 9. อาจารย์บัณฑิตพิเศษท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นท่ีปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
สามารถเป็นท่ีปรึกษาของนกัศึกษาสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดไ้ม่เกิน 5 เร่ือง แต่รวมทุกสถาบนัแลว้ไม่เกิน 10 เร่ือง  

ข้อ 10. ใหค้ณะส่งระเบียบและประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดูแลวทิยานิพนธ์ใหก้บัอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ 
ข้อ 11. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 12. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2548                           
 
                    

        (ลงช่ือ)    สมหมาย  ปรีเปรม 
      (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 
                 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 35/2549 ) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

(แก้ไขคร้ังที ่1) 
-------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.2 และ ขอ้ 36.5 เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2549 จึงแกไ้ข ประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ดงัน้ี 

5.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบติั คือ 
5.3.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 
5.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ท่ีมีความประสงค์จะขอเปล่ียนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวชิาเดียวกนักบัหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ี
ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสุดทา้ยก่อนการสอบวดั
คุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ 3.5 หรือนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 
1 ท่ีมีผลงานวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์อนัมีศักยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ใน
ระดบัดุษฎีบณัฑิตไดท้ั้งน้ีโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/
ภาควชิา และคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั 

5.6 นกัศึกษาตามขอ้ 5.3 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 
ภายในภาคการศึกษาถดัไป นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผา่น จะพน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 เวน้แต่ได้รับอนุมติัให้เปล่ียนระดับการศึกษา ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 74/2548 เร่ือง การเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา 

นกัศึกษาตามขอ้ 5.3.2 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผ่าน จะยงัคงมีสภาพเป็นนกัศึกษา
ในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   10   พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 
 

                            (ลงช่ือ)    สมหมาย  ปรีเปรม 
  (รองศาสตราจารยส์มหมาย   ปรีเปรม) 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 70/2548 ) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

-------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.2 และ ขอ้ 36.5 เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การ
สอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั” 

ข้อ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 60/2544) เร่ือง การสอบ

ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั และให ้ใชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้

ความสามารถของนกัศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้นกัศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 

4.1      การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ 
4.2     ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผูด้  าเนินการจดัสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ  1 

คร้ัง ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดัเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
4.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตาม

หลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
4.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลกัษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  

หมายถึง สอบไม่ผา่น 
ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการและ

บณัฑิตวทิยาลยั ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
4.5 นกัศึกษาตามขอ้ 4.3 ท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 

ในภาคการศึกษาถดัไป นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผ่านจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 
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ข้อ 5  การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying  examination) หมายถึง การสอบวดัความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษาในสาขาวชิาเอก และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจยัโดย
อิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้ซ่ึงก าหนดใหน้กัศึกษาท่ี
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 

5.1 การสอบวดัคุณสมบัติเป็นการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบใน
สาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 ใหค้ณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบวดัคุณสมบติั ภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้

คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการ
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัร่วมดว้ยไม่เกิน 2 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือให้คณบดี
คณะท่ีหลกัสูตรสงักดัเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

5.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบติั คือ 
5.3.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตามหลกัสูตร แบบ 1 ตอ้งสอบผ่านภายใน

ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
5.3.2 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตาม

หลกัสูตร แบบ 2.1 ตอ้งสอบผา่นภายในภาคการศึกษาท่ี 2 
5.3.3 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม

หลกัสูตรแบบ 2.2 ตอ้งสอบผา่นภายในภาคการศึกษาท่ี 3 
5.3.4 นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ท่ีมีความประสงค์จะขอเปล่ียนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกนักบัหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาท่ี
ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมในภาคสุดทา้ย
ก่อนการสอบวดัคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ 3.5 หรือนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมี
ผลงานวิจยัเพ่ือท าวิทยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตไดท้ั้ งน้ีโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร/ภาควชิา และคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั 

5.4 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นสัญลกัษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  หมายถึง 
สอบไม่ผา่น 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ และ
บณัฑิตวทิยาลยั ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

5.5 นักศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบัติผ่านแลว้ จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต มีสิทธ์ิ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้

5.6 นกัศึกษาตามขอ้ 5.3 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 
นัก ศึกษา ท่ีสอบวัด คุณสมบัติค ร้ัง ท่ีสองแล้วไ ม่ผ่ าน  จะพ้นสภาพการ เ ป็นนัก ศึกษา ตามระ เ บี ยบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียน
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ระดบัการศึกษา ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 74/2548 เร่ือง การเปล่ียนระดับ
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

นกัศึกษาตามขอ้ 5.3.4 ท่ีสอบวดัคุณสมบติัคร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผ่าน จะยงัคงมีสภาพเป็นนกัศึกษา
ในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตต่อไป 

ข้อ 6 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 7 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 
 

                             (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 
  (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 81 /2548) 
เร่ือง  เงือ่นไขและแนวปฏิบัตใินการขอคนืสถานภาพเป็นนักศึกษา 

-------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 61 การขอกลบัเขา้เป็นนักศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยั
อ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ในคราวประชุม คร้ังท่ี 8/2548 เม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 จึงก าหนดเง่ือนไขและแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 81/2548) เร่ือง เง่ือนไข
และแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา” 

ข้อ 2.  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 61/2544) เร่ือง เง่ือนไขและแนว

ปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา ตอ้งเป็นผูท่ี้ 

4.1  ไดพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบขา้งตน้ ขอ้ 60.2 และ 60.4 
4.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ก่อนการพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
4.3  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

ข้อ 5. การขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามารถกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น บุคคลท่ีประสงคจ์ะขอ
คืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา ตอ้งยืน่ค  าร้องต่อคณะท่ีสาขาวชิาสงักดัไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 6. การนบัระยะเวลาการศึกษา ใหน้บัระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพน้สภาพ ช่วงท่ีถูกให้พน้สภาพและ
หลงัการคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา รวมแลว้ไม่เกินระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบขา้งตน้ ขอ้ 14  

ข้อ 7. การนบัหน่วยกิต ใหน้บัหน่วยกิตของรายวชิาท่ีมีการประเมินผลแลว้ทั้งหมด ส่วนรายวิชาท่ียงัไม่
มีการประเมินผล จะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ ผูท่ี้ได้รับอนุมติัให้คืนสถานภาพเป็นนักศึกษาตอ้งช าระ         
ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมท่ีเก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 10. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั     
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   15  กนัยายน  พ.ศ.2548 
               (ลงช่ือ)   สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
                  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่80/2548) 
เร่ือง  การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 

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

เพื่อใหมี้แนวปฏิบติัในการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร    ซ่ึง
ก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 55 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่ง
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุม คร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548  จึง
ก าหนดแนวทางการปฏิบติั ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 80/2548) เร่ือง 
การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา” 

ข้อ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 57/2547) เร่ือง การขอขยายเวลา

การส าเร็จการศึกษา และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4. นกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิยืน่ค  าร้องขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาตามประกาศน้ีตอ้ง 

4.1 เป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของ
เง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา และ 

4.2 นกัศึกษาไดด้ าเนินการต่าง ๆ จนผ่านเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถว้นแลว้แต่อยูใ่น
ระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตรก าหนด และ 

4.3 นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือระยะเวลา
สูงสุดท่ีก าหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 หมวดท่ี 3 ขอ้ 14 แลว้ 

ข้อ 5. นักศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาท่ีคณะท่ีสังกดัก่อนส้ินสุดเวลาการมี
สถานภาพการเป็นนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 30 วนั และใหค้ณะพิจารณาการอนุมติัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั  

ข้อ 6. การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
6.1 นกัศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดีท่ีหลกัสูตรสังกดัโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 
6.1.1 ส าเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผ่านเกณฑก์ารศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร เช่น หนังสือ

รับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาองักฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
หลกัฐานการส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ เป็นตน้ 

6.1.2 ส าเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนงัสือน าส่ง พร้อมทั้งช่ือวารสารหรือสถาบนั ท่ี
ส่งไปขอตีพิมพ ์

6.2 ใหค้ณบดีท่ีหลกัสูตรสงักดัพิจารณาอนุมติัขยายเวลาการศึกษาได ้1 ภาคการศึกษา 
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ข้อ 7. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขอขยายเวลาเพ่ิมเติมอีก นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องต่อคณบดีท่ีหลกัสูตร
สังกดัภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัในคร้ังแรก โดยช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมแนบ
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร
หลกัสูตร ให้คณบดีพิจารณาอนุมติัขยายเวลาการศึกษาเพ่ิมเติมไดอี้ก 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ีให้ด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายใน 15 วนั 

ข้อ 8. การอนุมติัในแต่ละคร้ังให้คณะส าเนาค าอนุมติัแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลยัและส านักบริหารและ
พฒันาวชิาการ ทราบภายใน 15 วนั 

ข้อ 9. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาการส าเร็จการศึกษาตามประกาศน้ีไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

ข้อ 10. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ 11.ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั      
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ วนัท่ี   15  กนัยายน  พ.ศ.2548 
 
 

                  (ลงช่ือ)    สมหมาย  ปรีเปรม 
                (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 
        คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่28/2542) 
เร่ือง การจดัท าแผนการศึกษา (Study Plan) ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
 
  เพื่อให้การศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2542 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2542 จึงก าหนดให้นกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาจดัท าแผนการศึกษา (Study Plan) ดงัน้ี 
  1.  นักศึกษาตอ้งเสนอขออนุมติัแผนการศึกษา (Study Plan) ต่อหัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชา ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรือประธานท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หากนกัศึกษาไม่เสนอแผนการศึกษาตามก าหนด จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถดัไป 
  2.  นกัศึกษาสามารถขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาไดห้ากมีความจ าเป็น  โดยยื่นค าร้องขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปหรือประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เสนอต่อหัวหนา้ภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาไม่
นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ 
  
  ประกาศฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ท่ีเขา้ศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 
           (ลงช่ือ) เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
                            (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 
           รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รักษาราชการแทน 
               คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่27/2542) 
เร่ือง แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการลงทะเบียนเรียนวชิาเลอืก หรือวชิาสัมพนัธ์/ 

วชิารองของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก หรือวิชาสัมพนัธ์/วิชารอง ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีแก่
นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 
11/2542 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2542 จึงก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก หรือวิชาสัมพนัธ์/
วชิารอง ดงัน้ี 
  1.  การลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก หรือวชิาสมัพนัธ์/วชิารอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา 
  2.  ส าหรับหลกัสูตรท่ีก าหนดใหส้ามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ (XXX XXX) นอกเหนือจาก
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หากภาควิชา/สาขาวิชามีความจ าเป็นให้นักศึกษาเรียน ให้หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวชิาเสนอขออนุมติัต่อคณบดี ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้น ๆ  

3.  ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาระดบัปริญญาตรี ตอ้งเป็นรายวิชาระดบั 3XX หรือ 4XX ท่ีมี
ความสมัพนัธ์และสนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้หัวหนา้ภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเสนอ
ขออนุมติัต่อคณบดี เป็นเฉพาะราย ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และให้นบัเป็นวิชาเลือก หรือวิชา
สมัพนัธ์/วชิารอง ไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 
    
           (ลงช่ือ) เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
              (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 
               รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  

         รักษาราชการแทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่26/2542) 
เร่ือง แนวปฏิบัตใินการสอบประมวลความรู้ส าหรับหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน  ก 

-------------------------- 
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การสอบลกัษณะเดียวกนัท่ี
เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึง อาจเป็นการสอบขอ้เขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบก็ได ้และเพื่อให้การ
ด าเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก ท่ีไดก้ าหนดให้
นกัศึกษาตอ้งผา่นการสอบประมวลความรู้ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2542 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2542 จึงก าหนดแนวปฏิบติัในการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาในหลกัสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต แผน ก ดงัน้ี 
 1.  นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้ตอ้งลงทะเบียนรายวชิามาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จ านวนรายวชิาในหลกัสูตรและมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
 2.  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะสอบประมวลความรู้ ใหย้ืน่ค  าร้องต่อคณะ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาทัว่ไป หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหนา้ภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนวนัสอบอยา่ง
นอ้ย 2 สปัดาห์ 
 3.  ใหค้ณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผูด้  าเนินการสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยประธานและกรรมการ
รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน โดยภาควชิา/สาขาวชิาเสนอช่ือใหค้ณะฯแต่งตั้ง 
 ในกรณีท่ีมีการสอบประมวลความรู้เป็นรายบุคคล ใหป้ระธานกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็น
ประธานกรรมการสอบ 
 4.  การประเมินผลสอบประมวลความรู้ ให้ใชค้  าวา่ “สอบผ่าน” หรือ “สอบไม่ผ่าน” โดยให้ประธาน
คณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะฯ ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/สาขาวชิาภายใน 30 วนันบัจากวนัสอบ 
 นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน จะตอ้งขอสอบประมวลความรู้จนกวา่จะสอบผ่าน และการขอ
สอบประมวลความรู้คร้ังต่อไปตอ้งห่างจากคร้ังก่อนไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 5.  นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์ 
 6.  ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ีกบัการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชาท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้น
หลกัสูตรได ้โดยอนุโลม 
 ทั้งน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542 เป็นตน้ไป และประกาศใดท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี
ใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  18 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
                (ลงช่ือ) เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
                  (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 
           รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รักษาราชการแทน 
                   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
ฉบับที ่  009/2551 

เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการแก้เกรด I  ของรายวชิาในระดบับัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

เพื่อให้การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการก ากบัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี   2/2551  เม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบติัในการแกเ้กรด I  ของ
วชิาในระดบับณัฑิตศึกษาดงัน้ี 

1. ระยะเวลาการแกเ้กรด  I  
นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด I จะตอ้งด าเนินการติดต่ออาจารยป์ระจ าวิชา เพ่ือขอสอบชดเชย และ/หรือปฏิบติังานให้ครบ

ตามท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาก าหนด ภายในภาคการศึกษาถดัไปมิฉะนั้นจะไดรั้บการเปล่ียนเกรด  I  เป็น  F 
2.  การขอขยายเวลาการแกเ้กรด I 
กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการแกเ้กรด I ภายในก าหนดไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นักศึกษาจะตอ้ง

ด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาการแก้เกรด I จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์อยา่งชา้  7  วนั ก่อนวนัสุดทา้ยของการเรียนในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการแกเ้กรด I 

ทั้งน้ี นกัศึกษาจะขออนุมติัขยายเวลาการแกเ้กรด I ไดไ้ม่เกิน 1 ภาคการศึกษาหากพน้ก าหนดการอนุมติั
ใหข้ยายเวลาการแกเ้กรด I แลว้ แต่นกัศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการแกเ้กรด I ใหแ้ลว้เสร็จนกัศึกษาจะไดรั้บการ
เปล่ียนเกรด I เป็นเกรด F ทนัที ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาไม่สามารถด าเนินแกเ้กรด I ใหแ้ก่นกัศึกษา
ไดเ้ท่านั้น 

3. ผลการแกเ้กรด I 
ส าหรับในรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนแบบ CREDIT อาจารยป์ระจ าวชิาจะเปล่ียนผลการเรียนจาก

เกรด I  ไดไ้ม่เกินเกรด B+ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ของคณะฯ 

4.  ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวชิา 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  4  มีนาคม   พ.ศ.  2551 
 
  (ลงช่ือ)  ไพศาล  สุวรรณนอ้ย 

(ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พศาล  สุวรรณนอ้ย) 
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที ่6/2550) 
เร่ือง การสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ แผน ข 
-------------------------- 

 
เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้  ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ แผน ข  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีต่อนกัศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรับการสอบประมวลความรู้ไวด้งัน้ี 

1.   การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาใน
สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ 

2.   เน้ือหาวิชาท่ีสอบแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ไดแ้ก่ หมวดวิชาการบริหาร (Management) หมวดวิชาการ
วจิยั (Research) หมวดวิชาการจดัการสารสนเทศและความรู้  (Information and Knowledge Management) หมวด
วชิาการพฒันาและจดัระบบสารสนเทศ  (Information Organization and Development)  และหมวดวชิาการบริการ
สารสนเทศ (Information Services) นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเลือกสอบ 3 หมวดวชิา จาก 5 หมวดวชิาขา้งตน้ 

3.  รายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละหมวดวชิา 
หมวดวิชาการบริหาร  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั หลกัและทฤษฎีการบริหาร การ   วางแผนและการ

จัดท าโครงการ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ  ประยุกต์ทฤษฎีการบ ริหาร
สมยัใหม่ในการจดัการองคก์าร ฯลฯ 

หมวดวิชาการวิจัย ครอบคุลมเน้ือหาเก่ียวกบั แนวคิด วิธีการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั ไดแ้ก่  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผลการวจิยั 

หมวดวชิาการจดัการสารสนเทศและความรู้  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการ    ความรู้ในบริบทของ
องคก์าร และสงัคม เทคโนโลยท่ีีใชใ้นสงัคมความรู้และหอ้งสมุดดิจิทลั ฯลฯ 

หมวดวิชาการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการพฒันา และจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ การจดัหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ การ
จดัระบบสารสนเทศ การจดัการฐานขอ้มูล การจดัท าดรรชนี และสาระสงัเขป ธีซอรัสและหวัเร่ือง แนวคิดและกล
ยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ 
 หมวดวิชาการบริการสารสนเทศ ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั หลกัและทฤษฎีการ   บริการ การวางแผน 
และการบริหารงานบริการ เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานบริการสารสนเทศ  แนวโน้มใหม่ในการบริการ และการ
ประเมินคุณภาพของการบริการ ฯลฯ 

4.  ก าหนดการจดัสอบ จะด าเนินการจดัสอบภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ประมาณช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของ
การเรียนของแต่ละภาคการศึกษา ทั้งน้ีก าหนดวนัและเวลาท่ีจดัสอบแต่ละคร้ังจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

5.  การขอสอบ นักศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอสอบประมวลความรู้จะตอ้งยื่นแบบฟอร์มขอสอบประมวล
ความรู้ (บว.30) พร้อมช าระเงินท่ีงานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยื่นแบบขอสอบ
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เพ่ือระบุหมวดวิชาท่ีตอ้งการเลือกสอบท่ีสาขาวิชา อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนก าหนดวนัสอบ  นกัศึกษาท่ียื่นขอสอบ
ชา้กวา่ก าหนดเวลาท่ีระบุขา้งตน้ จะไม่ไดรั้บการพิจารณาใหส้อบในภาคการศึกษานั้น ๆ  

6.  การประเมินผลการสอบ นักศึกษาตอ้งสอบผ่านทุกหมวดวิชาท่ีเลือกสอบโดยไดค้ะแนนรวมทุก
หมวดวชิาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 และไดค้ะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 จึงจะถือวา่ สอบผ่าน  กรณี
ท่ีสอบผา่นจะไดส้ญัลกัษณ์ S กรณีท่ีสอบไม่ผา่นจะไดส้ญัลกัษณ์ U โดย  สาขาวิชาจะประกาศผลการสอบภายใน 
15 วนัหลงัจากวนัสอบ 

7.  นักศึกษาสามารถสอบประมวลความรู้ได ้2 คร้ัง นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองแลว้ไม่
ผา่น จะตอ้งพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
 ขอ้ก าหนดอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย 
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 หรือ  ระเบียบอ่ืนใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
 
 ประกาศ  ณ วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2550 
 
 
           (ลงช่ือ)   อุทยัวรรณ  ด่านววิฒัน์ 
            (นางสาวอุทยัวรรณ  ด่านววิฒัน์) 
                    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัราชการแทน 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่6/2538) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการแก้เกรด  I  ของวชิาในระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาของคณะฯ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2538  เม่ือวนัท่ี  18   
มกราคม 2538 จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีแนวปฏิบติัในการแกเ้กรด  I ของวิชาสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ในระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

1. ระยะเวลาการแกเ้กรด  I 
นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด  I  จะตอ้งด าเนินการติดต่ออาจารยป์ระจ าวชิา เพื่อขอ 

สอบชดเชย และ/หรือปฏิบติังานให้ครบตามท่ีอาจารยป์ระจ าวิชาก าหนด ภายในภาคการศึกษาถดัไป มิฉะนั้นจะ
ไดรั้บการเปล่ียนเกรด  I  เป็นเกรด  F 

2. การขอขยายเวลาการแกเ้กรด  I   
กรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการแกเ้กรด  I  ภายในก าหนดไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 

นักศึกษาจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัขยายเวลาการแกเ้กรด I จากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างช้าภายในวนัสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการแกเ้กรด  I 

ทั้งน้ี นกัศึกษาจะขออนุมติัขยายเวลาการแกเ้กรด  I  ไดไ้ม่เกิน  1 ภาคการศึกษาถดัไป 
หากพน้ก าหนดการอนุมติัให้ขยายเวลาการแกเ้กรด  I   แลว้ แต่นกัศึกษายงัไม่สามารถ

ด าเนินการแกเ้กรด   I   ให้แลว้เสร็จนกัศึกษาจะไดรั้บการเปล่ียนเกรด  I  เป็นเกรด  F  ทนัที  ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ี
อาจารยป์ระจ าวชิาไม่สามารถด าเนินแกเ้กรด  I  ใหแ้ก่นกัศึกษาไดเ้ท่านั้น 

3. ผลการแกเ้กรด  I 
ส าหรับในรายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนแบบ  CREDIT  อาจารยป์ระจ าวิชาจะเปล่ียนผล

การเรียนจากเกรด  I  ไดไ้ม่เกินเกรด  B+ ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาของคณะฯ 

4. ใหถื้อประกาศฉบบัน้ีใชก้บันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะฯ  ทุกสาขาวชิา 
 

ประกาศ    ณ  วนัท่ี   3  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2538 
 
                                             (ลงช่ือ)  ยพุิน  เตชะมณี 

              (รองศาสตราจารยย์พุิน  เตชะมณี) 
                     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่36/2549) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลนิิก (โครงการพเิศษ) 
-------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั และมติคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 เป็นไปอยา่ง
ครบถว้นและสมบูรณ์ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 36/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ 
ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ)” 
 ขอ้ 2. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน ซ่ึงด าเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ 
 ขอ้ 4. คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตาม
หลกัสูตรแลว้ (ยกเวน้การศึกษาอิสระ และวชิาภาษาองักฤษ) และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 (แบบ บว.30) 
 ขอ้ 5. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ไม่นอ้ยกวา่ 
4 คน ใหค้ณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง (ตามแบบ บว.31) 
 ขอ้ 6. การสอบประมวลความรู้  ประกอบดว้ยวชิาในสาขาวชิาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้ 7. เกณฑก์ารประเมินการสอบประมวลความรู้ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 30 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 
50 คะแนน) 
 ขอ้ 8. การประเมินการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ S  หมายถึง สอบผา่น หรือ U หมายถึง 
สอบไม่ผา่น 
 ขอ้ 9. นักศึกษาตามขอ้ 2 ท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง ในภาค
การศึกษาถดัไป นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองแลว้ไม่ผา่นใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
 ข้อ 10 .   ให้ประธานกรรมการสอบประมวลความรู้  รายงานผลการสอบต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดับบัณฑิต และให้คณะส่งผลให้ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิต
วทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ (แบบ บว.32) 
 ขอ้ 11. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยมี์อ านาจวนิิจฉยัสัง่การค าวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
                            (ลงช่ือ)  ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
      (รองศาสตราจารยชู์ชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 

         คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ 
 

 

122 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่  73/2552) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา  

สาขาวชิาร่วม บัณฑิตวทิยาลยั 
------------------------ 

 
            เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดั
คุณสมบติั การสอบวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศยั
อ านาจตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตและหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ
ออกก าลงักายและการกีฬา เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2552  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 
              ทั้งน้ี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 
 
                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี    20  สิงหาคม  พ.ศ.2552 
 
 
 
                                                                  (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย ์
 (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่ 73/2552) 
--------------- 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม                   
บณัฑิตวทิยาลยั 
 

1 การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ
1)  การสอบประมวลความรู้ 
1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงด าเนินการโดย 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
1.2  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่าง ๆ  

ครบถว้นตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.3   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ดงัต่อไปน้ี 
 1.3.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ    1  คน 
 1.3.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม     1  คน 
 1.3.3    กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1  คน 
 1.3.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   2  คน 
            หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
1.4  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั  
1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบประมวลความรู้ 

1.5.1 การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 
  1.5.2  การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้สามารถประเมินไดว้า่นกัศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมท่ีจะด าเนินการท าการศึกษาอิสระใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

2)  การสอบวดัคุณสมบัต ิ
1.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงด าเนินการโดย

คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
1.2 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ตั้งแต่ภาค

การศึกษาแรกเป็นตน้ไป โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
1.3 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ดงัต่อไปน้ี 
 1.3.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    1  คน 
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 1.3.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม     1  คน 
 1.3.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1  คน 
 1.3.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   2  คน 
  หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั  
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
1.4 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบ
วดัคุณสมบติั  

1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั 
1.5.1 การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 
1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัสามารถประเมินไดว้า่นกัศึกษามี

ความรู้ และความพร้อมท่ีจะด าเนินงานวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
2 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  การขอสอบและขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์/การศึกษา

อสิระ 
1)  นกัศึกษาจะลงทะเบียนในรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได ้ตอ้งมีการเสนอ 

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 2)  นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  และเสนอขออนุมติัเคา้โครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน 
ก และแผน ข  ภายใน 1 ปีการศึกษา  และนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา แผน ข. จะเสนอขออนุมติัเคา้โครงได ้หลงัจากสอบ
ผา่นการสอบประมวลความรู้แลว้  ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก  ตอ้งขอเสนออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
ภายใน  2 ปีการศึกษา หลงัจากสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัแลว้  โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ก่อนการน าเสนอ 1 สปัดาห์ 

3)  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงและ
ประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ประกอบดว้ย 

 3.1.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.1.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 3.1.3  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1 คน 
 3.1.4  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 3.1.3 และ/หรือ 3.1.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 3.1.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ให้
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กรรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงและประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ใน
เร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 

4) เคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ   

 เม่ือนกัศึกษาสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผา่นเรียบร้อยแลว้ ใหส่้งเคา้โครง
วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จ านวนเท่ากบักรรมการสอบเคา้โครง 
รวมอีก 1 ชุด เพ่ือส่งใหก้บับณัฑิตวทิยาลยั ท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั 
ภายใน 30 วนั หลงัสอบ หากพน้ก าหนดระยะเวลาในการส่งใหถื้อวา่ผลการสอบในคร้ังนั้นเป็นโมฆะ  ให้
นกัศึกษาด าเนินการท าเร่ืองขอสอบใหม่ 
3 การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

1)   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก 
ภาคการศึกษา   

2) การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนด นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้ฯ คร้ัง
สุดทา้ย ก่อนการสอบวทิยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

3)  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งประเมินปริมาณ

งานของนกัศึกษาเพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ีไดส้ญัลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
ตามเกณฑก์ารประเมินดงัต่อไปน้ี 

ระดบัปริญญาโท   
วทิยานิพนธ์   
1.  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้  1   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา   1   หน่วยกิต 
3.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั  2   หน่วยกิต 
4.  เขียนวทิยานิพนธ์ บทท่ี 1, 2, 3, เสร็จสมบูรณ์    1   หน่วยกิต 
5.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั      2   หน่วยกิต 
6.  เก็บรวบรวมขอ้มูล      1   หน่วยกิต 
7.  วเิคราะห์ขอ้มูล       2   หน่วยกิต 
8.  เขียนวทิยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบบั     2   หน่วยกิต 
     รวม   12   หน่วยกติ  
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การศึกษาอสิระ 
1.  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้การศึกษาอิสระได ้และเรียบเรียงเคา้โครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 
2.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั  1   หน่วยกิต 
3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทท่ี 1, 2, 3  เสร็จสมบูรณ์   1   หน่วยกิต 
4.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล   2   หน่วยกิต 
5.  วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบบั  1   หน่วยกิต 
     รวม   6   หน่วยกติ 
 
ระดบัปริญญาเอก 

 เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ใหเ้ป็นไปตาม
ปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
 1.  การน าเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.  การท าการทดลองและวเิคราะห์ผล  ถือเป็น 50% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 3   การเขียนวทิยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 4   การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ ถือเป็น  5%  ของปริมาณงานทั้งหมด 
 5.  การตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามล าดบัและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง
ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
 การก าหนดค่า S ใหพิ้จารณาเป็นสดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษา
ไดผ้า่นการประเมินผลความกา้วหนา้ของรายวชิาดุษฎีนิพนธ์และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของ
หลกัสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะตอ้งด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ินภายใน 45 วนั ซ่ึงเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 
4 การสอบ  การประเมนิผล การรายงานผล  การส่งเล่ม  และมาตรฐาน วทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

1)  การสอบวทิยานิพนธ์ 
1.1  ก าหนดใหเ้ขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 
1.2   คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
1.2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1  คน 
1.2.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1  คน 
1.2.5 ผูท้รงคุณวฒิุนอกมหาวทิยาลยั    1  คน 
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การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.2.3 และ1.2.4  
ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจ 

เปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   
ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้ง 

ซ่อมข้ึนใหม่ จะไดต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้
 2)  การสอบการศึกษาอิสระ 

 1.1  ก าหนดใหเ้ขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทย  โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และส่งใหค้ณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

 1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมี 
ผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วม อยา่งนอ้ย 1 คน 
1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจ 

เปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   
ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้ง 

ซ่อมข้ึนใหม่ จะไดต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้
 3)   ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผล โดยอาจารยท่ี์
ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินตามมติกรรมการ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 4)  การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
       1.1  ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผา่นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ไปยงั หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
       1.2  คณะใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีสาขาวชิาเสนอ 
และแจง้ผลการประเมินใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 
 5)  นกัศึกษาท่ีสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผา่น มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนั หลงัวนั
สอบและตอ้งสอบภายใน 60 วนั หลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข    การสอบคร้ังท่ี 2 จะตอ้งด าเนินการขอสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ 
 6)  เม่ือสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผา่นแลว้ นกัศึกษาไม่สามารถส่งวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัไดภ้ายใน 45 วนั หลงัการสอบไม่วา่กรณีใด (ยกเวน้ตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 
1 สปัดาห์ข้ึนไป) จะถือวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่น และนกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบใหม่ 
 7)  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
        1.1  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 72/2548 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 9 
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        1.2  การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
                         1.2.1  ใหส่้งท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 
  1.2.2  นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม (เขา้ปก 1 เล่ม และท่ียงั
ไม่เขา้ปก 1 เล่ม) พร้อมแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 2 แผน่ ซ่ึงคณะกรรมการสอบ
ใหค้วามเห็นชอบแลว้  
 8)  มาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 
       1.1  วทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 10 
        1.2  การศึกษาอิสระ 
                         1.2.1  รูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท าวทิยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั 
                         1.2.2 ปกนอกของการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 
  1.2.3  ปกใชสี้กรมท่า(สีน ้ าเงินเขม้) 
  1.2.4  การเขา้เล่มการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุม้สนัและติดใบ
รองปกสีขาว 
  1.2.5  สญัลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสนัปกใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท า
วทิยานิพนธ์ ของบณัฑิตวทิยาลยั ยกเวน้ปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูล้งนาม 
5.  เกณฑ์การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  เป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

 

129 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา 
(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และบัณฑิตวทิยาลยั) 
 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  คุณภาพของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                      70  คะแนน 
  การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  
 
ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 
1.1 ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งการวจิยั

เพ่ือตอบปัญหาของการวจิยันั้น ๆ  
1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา 

8 
 
 
 

 

2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการ 
     วจิยั 
2.3 ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด  
       ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน 
      วรรณกรรม 
3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวจิยัสู่ 
      การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 

6  

4 วธีิการด าเนินการวจิยั 
4.1 ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้
4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุม 
      ตวัแปรและการวางแผนการทดสอบ 
4.3  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัเทคนิควจิยั การ 
      เลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
4.4  ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 

20  
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ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
4.5  ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยักบั  
      วตัถุประสงค ์
4.6  ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา   
      ของขอ้มูล 

5 ผลงานวจิยั 
5.1  การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
5.2  ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบั 
      วตัถุประสงค ์
5.3  ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั 
5.4  ประโยชน์ของผลท่ีไดจ้ากการวิจยั 

10  

6 การอภิปรายผลการวจิยั 
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวจิยั   
      ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั 
6.2  ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและ 
       ขอ้จ ากดัในการวจิยั 
6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไป
ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรท าต่อไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงาน 
การศึกษาอสิระ 
7.1 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา 
7.2  จรรยาบรรณและความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
7.3  ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน 
7.4 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  
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2)  การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 
ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. การน าเสนอผลงาน 
1.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
1.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง 
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ 
1.6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนใน

วทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

20 
 
 
 

 

2 การตอบค าถาม 
2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐาน 
      สนบัสนุน 
2.2 ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบั 
      ขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวจิยั 
2.3 ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึง 
      ความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ใน 
      สาขาวชิานั้น ๆ  

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
 
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 
  Excellent  80-100 % 
  Good  70-79   % 
  Pass  60-69   % 
  Fail    60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 
ภายใน 3 วนั  หลงัจากสอบเสร็จ) 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา 

(คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และบัณฑิตวทิยาลยั) 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 คุณภาพของวทิยานิพนธ์    60% (300 คะแนน) 
 การน าเสนอและสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  30% (150 คะแนน) 
 การเผยแพร่ผลงาน     10% ( 50  คะแนน) 
    รวม   100% (500 คะแนน) 
ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. คุณภาพของวทิยานิพนธ์ 60% 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 

1.1.1  ภาษาไทย 
1.1.2 ภาษาองักฤษ 

(ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีส าคญั
ทั้งหมดและส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 

 
 

10 
10 

 
 

 

 1.2 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 
      1.2.1 ความชดัเจน 
      1.2.2 การใชเ้หตุผล 
      1.2.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
      1.2.4 น ามาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบค าถามวจิยัได ้  

30  

 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
      1.3.1 ความชดัเจน 
      1.3.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
      1.3.3 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 

30  

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
      1.4.1 ความครอบคลุม 
      1.4.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน 
              วรรณกรรม 
      1.4.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั  

30  

 1.5 วธีิด าเนินการวจิยั 
      1.5.1 ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 
      1.5.2 ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

25  
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ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
 1.6 ผลการวจิยั 

      1.6.1 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
      1.6.2 ความชดัเจน และถูกตอ้งของผลการวจิยั 
      1.6.3 รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มูล 
      1.6.4 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

30  

 1.7 การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการวจิยั 
      1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 
      1.7.2 การเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
      1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้           ต่าง ๆ 
               จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวจิยัมาใชใ้นการ 
               ตอบปัญหาทางการวจิยั 
      1.7.4 ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จาก 
               หลกัฐานการวจิยั 

75  

 1.8 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
      1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบั 
               วตัถุประสงค ์
      1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน า 
               ผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
      1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวจิยัท่ีควร 
               ศึกษาต่อไป 

20  

 1.9 การอา้งอิง 
      1.9.1 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
      1.9.2 ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง  

15  

 1.10 การใชภ้าษาในการเขียนและจดัโครงสร้างในการน าเสนอ 
 

รวม 

25 
 

300 

 

2. การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์ 30% 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของส่ือ 
2.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ือ
อธิบายเหตุผล 

 
10 
10 
10 
20 
30 
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ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
2.6 ตอบตรงค าถาม 
2.7 ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถให้
เหตุผลและอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 
2.8 ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั
ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

รวม 

15 
30 

 
25 

 
150 

3. การเผยแพร่ 10% 
3.1 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

- ระดบัทอ้งถ่ิน 
- ระดบัชาติ 
- นานาชาติ 

3.2 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติ 
3.3 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบัชาติ 

- ทางวาจา 
- ทางลายลกัษณ์อกัษร 

3.4 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบัทอ้งถ่ิน 
- ทางวาจา 
- ทางลายลกัษณ์อกัษร 

50 
 

30 
40 
50 
50 

 
40 
30 

 
30 
25 

 

 หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน      50 
คะแนน ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 รายการ หรือในแต่ละ
รายการ (เน้ือหาแตกต่างกนั) มากกวา่   1 คร้ัง จะไดค้ะแนนเตม็ 
50 คะแนน 

  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 500  
   
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 
  Excellent  80-100 % 
  Good   70-79   % 
  Pass   60-69   % 
  Fail      60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 
ภายใน 3 วนั  หลงัจากสอบเสร็จ) 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่ 51  /2554) 
เร่ือง    การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตรนานาชาต ิ
 

เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต สาขาวชิา  
การจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั ) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย                  
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้ น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6.3 แห่งระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และประกาศมหาวทิยาลยั ขอนแก่น ฉบบัท่ี  
809/2545 ลงวนัท่ี  20 พฤศจิกายน 2545  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการจดัการการพฒันา
ชนบทมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี    1/2554 
เม่ือวนัท่ี  28   เมษายน  2554  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรการจดัการการพฒันา
ชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ   (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ                  
บณัฑิตวทิยาลยั) ไวด้งัน้ี    

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี  51 /2554)  เร่ือง   การจดัการเรียน 
การสอน หลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตร
นานาชาติ  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั) 

ขอ้ 2 .  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป  
         ขอ้ 3.  การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 4. หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายส าหรับการบริหารหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบท 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 
 
                   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    23    พฤษภาคม  พ.ศ. 2554        
   
 
        (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย ์
 (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่  51  /2554) 
-------------------------------------- 

 
หลกัการรายละเอียดการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบท 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท หลกัสูตรนานาชาติ    
 

1.   การลงทะเบียนเรียน 
 1.1  การลงทะเบียนเรียนรายวชิา ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบท
มหาบณัฑิต  ลงทะเบียนเรียน 3  ภาคการศึกษา  รวม  36  หน่วยกิต 
 1.2  หลกัสูตรสาขาวชิา เป็นผูรั้บผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดย
ท าบนัทึกถึงส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
 1.3  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระคร้ังแรก ในภาคการศึกษาท่ี 2  และตอ้งเสนอ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตามแบบ บว. 21  
 

2.   การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอสิระ 
 2.1  นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  

2.2  นกัศึกษายืน่แบบ บว. 21 เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   
 2.3  หลกัสูตรสาขาวชิา  ตรวจสอบคุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ ฯ  และ
จดัท าค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

3.  การเสนออนุมตัเิค้าโครงการศึกษาอสิระ 
 3.1  นกัศึกษาเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระเป็นภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์ม บว.23 ใหเ้สร็จส้ินภายใน
ภาคการศึกษาท่ี 3  โดยนกัศึกษาจะตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเพื่อให้
ค  าแนะน าและพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
 3.2  นกัศึกษาเสนอแบบเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ บว.23 ต่อบณัฑิตวทิยาลยั โดยผา่นความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พร้อมเล่มเคา้โครงการ
ศึกษาอิสระ เป็นจ านวน 2 เล่ม และแผน่ CD จ านวน 2 แผน่   

3.3  เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมตรวจสอบและเสนอเล่มเคา้โครงการศึกษาอิสระพร้อมแบบฟอร์ม 
บว.23 ต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

4.   การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาการศึกษาอสิระ 
 4.1  นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้การท าการศึกษาอิสระทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวชิา
การศึกษาอิสระในภาคการศึกษาต่อไป 
 4.2  นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้การศึกษาอิสระคร้ังสุดทา้ย ก่อนสอบการศึกษาอิสระ 
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 4.3  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าการศึกษาอิสระ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระประเมินความกา้วหนา้การท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษา เพ่ือ
ระบุหน่วยกิตรายวชิาการศึกษาอิสระท่ีไดส้ญัลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  โดยหลกัสูตรการจดัการการ
พฒันาชนบทไดก้ าหนดแผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาการศึกษาอิสระทั้งส้ิน  6 หน่วยกิต  ในภาค
การศึกษาท่ี  2 จ านวน  2   หน่วยกิต และในภาคการศึกษาท่ี  3จ านวน 4  หน่วยกิต  
 การพิจารณาความกา้วหนา้ของการท าการศึกษาอิสระ ใหพิ้จารณาการน าเสนอเคา้โครงและ
ภาพรวมของการปฏิบติังาน  ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

5.  การสอบประมวลความรู้ 
 5.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงด าเนินการโดย
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

5.2  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรเสนอช่ือ ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าวชิาสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3  หวัขอ้รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  ทฤษฎีการ
จดัการการพฒันาชนบท    ระเบียบวธีิวจิยั   กลยทุธ์การจดัการกบัปัญหาและหน่วยงานทอ้งถ่ิน และการวเิคราะห์
ปัญหาดา้นกระบวนการจดัการพฒันาชนบท  
 5.4  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิยืน่ค  าร้องขอสอบประมวลความรู้ได ้ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ต่าง ๆ ครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  

5.5 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ S  หมายถึง สอบผา่น หรือ U หมายถึง สอบไม่ผา่น   
5.6  เกณฑก์ารประเมินการสอบประมวลความรู้  ใหส้ดัส่วนการประเมินผลการสอบขอ้เขียนเป็นร้อยละ 

70 และการสอบปากเปล่าเป็นร้อยละ 30  โดยนกัศึกษาจะตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของผลการสอบ
ทั้งขอ้เขียนและปากเปล่า 

กรณีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น  ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบอีกคร้ังในภาคการศึกษาถดัไป  หากสอบคร้ังท่ีสองไม่ผา่นจะ
พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 60.8 
 

6.  การสอบการศึกษาอสิระ 
 6.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 
 1)  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  
 2)  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
 3)  อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  
                6.2  นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระใหค้ณะกรรมการสอบพิจารณา อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนวนัสอบ 

6.3  คุณสมบติันกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 6.4  การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 8 ขอ้ 49 และขอ้ 50เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสอบตามเอกสารแนบทา้ย เร่ือง เกณฑก์ารประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ 
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เกณฑ์การประเมนิผลการสอบการศึกษาอสิระ 
หลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาต)ิ 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

1. เน้ือหาของรายงานการศึกษาอิสระ   50 % 
2. การน าเสนอผลงาน    20 % 
3. การสอบปากเปล่า    30 % 

รวม    100 % 
 

ส่วนที ่1 เนือ้หาของรายงานการศึกษาอสิระ 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ 

1. เนือ้หาของรายงานการศึกษาอสิระ 50 
     1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 10 

- สรุปสาระส าคญัของงานวจิยั/องคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
- ระบุประเด็นปัญหาชดัเจน  

     1.2 วตัถุประสงค ์ 10 
- ครอบคลุมปัญหาการวจิยั  
- ช้ีชดัถึงเป้าหมาย/ผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากการวจิยั  

     1.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
- ครอบคลุมแนวคิด/ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั  
- แสดงสภาพงานวจิยัท่ีผา่นมาในเร่ืองเดียวกนันั้นอยา่งครอบคลุม  
- การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ท่ีเหมาะสม  

    1.4 ระเบียบวธีิการวจิยั 10 
- ระเบียบวธีิวจิยัเหมาะสมกบัปัญหา / วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
- การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งเหมาะสม  
- เคร่ืองมือวจิยั วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  

    1.5 ผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 10 
- เช่ือถือได ้  
- ใหค้วามรู้ใหม่  
- ประโยชน์ในทางวชิาการ / การน าไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน / สงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ส่วนที ่2 การน าเสนอผลงาน 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ 

2. การน าเสนอผลงาน 20 

2.1 ภาษาท่ีใชใ้นการเขียน 5 

2.2 ความถูกตอ้งของขอ้มูล / รายงาน 5 

2.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูล 5 

2.4 รูปแบบของการจดัพิมพ ์ 5 

 
ส่วนที ่3  การสอบปากเปล่า 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ 

3. การสอบปากเปล่า 30 

3.1 การน าเสนอผลงานวจิยัต่อกรรมการ 5 

3.2 ความรู้ความเขา้ใจในงานวจิยัของตน 10 

3.3 การแสดงออก ความเช่ือมัน่ในการน าเสนอ / สอบ 5 

3.4 การตอบค าถาม 10 

 
เกณฑก์ารประเมิน  Excellent  90-100 % 

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

 
*กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งส่งคะแนนปกปิดมาท่ีงานสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 3 วนั
หลงัจากวนัสอบ  
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หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารหลกัสูตรการจดัการการพฒันาชนบทมหาบัณฑิต 
 

ค่าตอบแทน ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

ระบบปกต ิ(นานาชาต)ิ 
ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎีต่อหน่วยกิต 12,000 
ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบติัต่อหน่วยกิต 12,000 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระต่อเร่ือง 10,000 
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระต่อคร้ัง  5,000 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อคร้ัง  6,000 
 
แนวปฏิบัตกิารเบิกจ่าย 
1.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอน เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายท่ีรวมถึงการสอนของอาจารยพิ์เศษ และ    
      หรือวทิยากร การคุมสอบ การออก การตรวจขอ้สอบ และประเมินผลรายวชิา 
2.   การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในกรณีมีนกัศึกษาลงทะเบียนนอ้ยกวา่ 3 คน ใหจ่้ายดงัน้ี 
     2.1 นกัศึกษา 2 คน จ่ายหน่ึงในสอง ของค่าตอบแทนตามอตัราขา้งตน้ 
     2.2 นกัศึกษา 1 คน จ่ายหน่ึงในส่ี ของค่าตอบแทนตามอตัราขา้งตน้ 
3.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ ใหเ้ป็นไปตามอตัราขา้งตน้โดยจ่ายอตัราส่วน 2 : 1 กรณีมีท่ี

ปรึกษาร่วม  
4.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ใหจ่้ายดงัน้ี 
     4.1  ถา้มีกรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานต่อกรรมการ ในอตัรา 6 : 4  
     4.2  ถา้กรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายในอตัรา 4 : 3 : 3 
5.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามอตัราขา้งตน้โดยโดยจ่ายประธาน

กรรมการ 1,800 บาท และกรรมการคนละ 1,400 บาทเท่ากนั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่98/2556) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอน  

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม  
สาขาวชิาร่วม บัณฑิตวทิยาลยั 

------------------------ 
 
            เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และ 
การสอบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและและ
นวตักรรม    สาขาวิชาร่วม   บัณฑิตวิทยาลัย   คณะวิทยาศาสตร์    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ   ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลยั ขอนแก่น ว่าดว้ย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม ในการเวียน ครบรอบการเวียนเม่ือวนัท่ี 21  
ตุลาคม  2556  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 
              ทั้งน้ี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นตน้ไป 
 
                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 
 
 
 (ลงช่ือ)  ล าปาง  แม่นมาตย ์  
 (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่ 98/2556) 
--------------- 

 
 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

สาขาวชิาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม   สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 
 

1. การสอบประมวลความรู้ 
1)  การสอบประมวลความรู้ 
1.1  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบขอ้เขียนและหรือการสอบปากเปล่า ซ่ึงด าเนินการ 

โดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
1.2  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาแผน ข ท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่าง ๆ  

ครบถว้นตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00   โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ 

1.5 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน  โดยใหค้ณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูแ้ต่งตั้ง  

1.6  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั  

1.5  เกณฑก์ารสอบผา่นการประเมินการสอบประมวลความรู้ 
1.5.1 การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 

  1.5.2 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สามารถประเมินไดว้า่นกัศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมท่ีจะด าเนินการท าการศึกษาอิสระใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 
2. การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  การขอสอบและขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1)   นกัศึกษาจะลงทะเบียนในรายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได ้ตอ้งมีการเสนอ 
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก่อน  และจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 2)  นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์แลว้ ตอ้งขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และเสนอขออนุมติั
เคา้โครง ตามแบบฟอร์ม บว.23  ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก  ภายใน 1 ปีการศึกษา  นบัจากท่ี
นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ก่อนการน าเสนอไม่นอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์  และส าหรับนกัศึกษา แผน ข  ตอ้งเสนอขออนุมติัเคา้
โครงการศึกษาอิสระ ภายใน 1 ปีการศึกษา นบัจากท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม 
บว.23   
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3)  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
ประกอบดว้ย 

 3.1.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.1.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
 3.1.3  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ    1 คน 
 3.1.4  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1 คน 
 กรรมการ ขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการในขอ้ 3.1.3 และ/หรือ 

3.1.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 3.1.3 และ/หรือ 3.1.4 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ให้
กรรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ในเร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 

4) เคา้โครงวทิยานิพนธ์ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมนบัเป็นเสียงเดียว เพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ   

 เม่ือนกัศึกษาสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ผา่นเรียบร้อยแลว้ ใหส่้งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จ านวนเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบเคา้โครงและบวกเพ่ิมอีก 1 ชุด เพ่ือส่ง
ใหก้บับณัฑิตวทิยาลยั ท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั ภายใน 30 วนัหลงั
สอบ หากพน้ก าหนดระยะเวลาในการส่งใหถื้อวา่ผลการสอบในคร้ังนั้นเป็นโมฆะ  ใหน้กัศึกษาด าเนินการท า
เร่ืองขอสอบใหม่ 

3. การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
1)   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุก 

ภาคการศึกษา   
2) การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และหรือเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนด ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ  

3)  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะตอ้งประเมินปริมาณงานของนกัศึกษาเพื่อ

ระบุจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ี ไดส้ญัลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ตามเกณฑก์าร
ประเมินเม่ือผา่นหวัขอ้ต่าง ๆ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ระดบัปริญญาโท   
วทิยานิพนธ์   
1.  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้   1   หน่วยกิต 
2.  เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    1   หน่วยกิต 
3.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั   2   หน่วยกิต 
4.  เขียนวทิยานิพนธ์ บทท่ี 1, 2, 3, เสร็จ     1   หน่วยกิต 
5.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั       1   หน่วยกิต 
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6.  เก็บรวบรวมขอ้มูล       2   หน่วยกิต 
7.  วเิคราะห์ขอ้มูล        2   หน่วยกิต 
8.  เขียนวทิยานิพนธ์ สมบูรณ์ทั้งฉบบั      2   หน่วยกิต 
     รวม            12   หน่วยกติ 
การศึกษาอสิระ 
1. คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้การศึกษาอิสระไดแ้ละเรียบเรียงเคา้โครงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา       1   หน่วยกิต 
2.  สอบเคา้โครงผา่นและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั   1   หน่วยกิต 
3.  เขียนการศึกษาอิสระ บทท่ี 1, 2, 3  เสร็จ     1   หน่วยกิต 
4.  สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล    2   หน่วยกิต 
5.  วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบบั   1   หน่วยกิต 
     รวม    6   หน่วยกติ 
 

4. การสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
1)  การสอบวทิยานิพนธ์ 
1.1  ก าหนดใหเ้ขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาองักฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมีบทคดัยอ่

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนั
สอบ 

1.2  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 
1.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
1.2.3 อาจารยป์ระจ า   ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
1.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 

  ใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานกรรมการสอบ  
ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า 

ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็น 
อาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลา
พอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะสามารถตรวจอ่านวทิยานิพนธ์ไดท้นั 
 1.3   ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบการประเมินผล โดยใหน้บั(คณะ)
อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารยป์ระจ าเป็น 1 เสียง และ(คณะ)ผูท้รงคุณวฒิุเป็น 1 เสียง และใหถื้อผล
การประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
 1.4  การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
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        1.4.1  ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผา่นประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรไปยงั หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
        1.4.2  แจง้ผลการประเมินใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 
 
 2)  การสอบการศึกษาอสิระ 

1.1  ก าหนดใหเ้ขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ ภาษาเดียวทั้งเล่ม โดยมี
บทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระพิจารณาอยา่งนอ้ย 3 
สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

1.2  คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมี 
ผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ย 

1.2.1 อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุในมหาวทิยาลยั  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อยา่งนอ้ย 1 คน 
1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
ในวนัสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า 

หรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะถือวา่การสอบนั้น
มีผลสมบูรณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็น 
อาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลา
พอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะสามารถตรวจอ่านการศึกษาอิสระ ไดท้นั 
 1.3   ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมใหน้บัคะแนนเป็น 1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินตามมติกรรมการ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 1.4  การรายงานผลการสอบการศึกษาอิสระ 
        1.4.1  ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผา่นประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรไปยงั หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
        1.4.1  แจง้ผลการประเมินใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการต่อไป 
 
5.  เกณฑ์การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  เป็นดงัน้ี 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและนวตักรรม 

(คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาลยับัณฑิตศึกษาการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะนิตศิาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  คุณภาพของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                      70  คะแนน 
  การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       30  คะแนน  
 

ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1. ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 

1.1 ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งการวจิยั
เพ่ือตอบปัญหาของการวจิยันั้น ๆ  

1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา 

8 
 
 
 

 

2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
2.3 ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  

6  

3  การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด  
       ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน 
      วรรณกรรม 
3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวจิยัสู่ 
      การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 

6  

4 วธีิการด าเนินการวจิยั 
4.1 ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้
4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุม 
      ตวัแปรและการวางแผนการทดสอบ 
4.3  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัเทคนิควจิยั การ 
      เลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
4.4 ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.5 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยักบั  
      วตัถุประสงค ์

20  
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ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา   
      ของขอ้มูล 

5 ผลงานวจิยั 
5.1  การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
5.2  ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบั 
      วตัถุประสงค ์
5.3  ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั 
5.4  ประโยชน์ของผลท่ีไดจ้ากการวจิยั 

10  

6 การอภิปรายผลการวจิยั 
6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวจิยั   
      ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั 
6.2  ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและ 
       ขอ้จ ากดัในการวจิยั 
6.3  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไป
ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรท าต่อไป 

10  

7 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงาน 
การศึกษาอสิระ 
7.1 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา 
7.2 จรรยาบรรณและความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
7.3  ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน 
7.4 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล 

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  
   
2)  การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 
ล าดบัท่ี หวัขอ้ประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1. การน าเสนอผลงาน 
1.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
1.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง 
1.5 บุคลิกภาพการแสดงออกความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ 
1.6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนใน

วทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

20 
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1.7 ความสามารถในการสรุปผล 
2 การตอบค าถาม 

2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐาน 
      สนบัสนุน 
2.2 ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบั 
      ขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวจิยั 
2.3 ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึง 
      ความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ใน 
      สาขาวชิานั้น ๆ  

10  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 
  Excellent  80-100 % 
  Good   70-79   % 
  Pass   60-69   % 
  Fail      60   % 

(ขอใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 
ภายใน 3 วนั  หลงัจากสอบเสร็จ) 
 
 3)  นกัศึกษาท่ีสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผา่น มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนั หลงัวนั
สอบและตอ้งสอบภายใน 60 วนั หลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข    การสอบคร้ังท่ี 2 จะตอ้งด าเนินการขอสอบและ
ช าระค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ หากไม่ด าเนินการตามก าหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
 4)  เม่ือสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผา่นแลว้ นกัศึกษาไม่สามารถส่งวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษา
อิสระใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัไดภ้ายใน 45 วนั หลงัการสอบไม่วา่กรณีใด (ยกเวน้ตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 
1 สปัดาห์ข้ึนไป) จะถือวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่น และนกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบใหม่ 
6. การส่งเล่ม  และมาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระฉบับสมบูรณ์ 
 1)  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
        1.1  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 88/2555 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 9 
        1.2  การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
                         1.2.1  ใหส่้งท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 
  1.2.2  นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึก
ขอ้มูลการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 แผน่ ซ่ึงคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้พร้อมการตีพิมพ์
หรือน าเสนอผลงานวจิยัท่ีใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษาต่อคณะภายใน 3 วนัท าการ 
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                         1.2.3  ใหค้ณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ไม่เยบ็เล่ม จ านวน 1 เล่ม และแผน่ซีดี
บนัทึกขอ้มูลฉบบัเตม็ ต่อส านกัวทิยบริการ  
 2)  มาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 
       1.1  วทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 88/2555 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 10 
        1.2  การศึกษาอิสระ 
                         1.2.1  รูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท าวทิยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั 
                        1.2.2 ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 
  1.2.3  ปกใชสี้กรมท่า(สีน ้ าเงินเขม้) 
  1.2.4  การเขา้เล่มรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุม้สนัและ
ติดใบรองปกสีขาว 
  1.2.5  สญัลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสนัปกใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท า
วทิยานิพนธ์ ของบณัฑิตวทิยาลยั ยกเวน้ปกในใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ จะมีอาจารยท่ี์ปรึกษา  และ
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูล้งนาม 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่21/2554) 
เร่ือง “การตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ เพือ่การส าเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา” 

 
 เพ่ือให้การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ท่ีใชก้บันักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป มีแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบั มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การ
จดัการระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 11/2554 เม่ือวนัท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และสอดคลอ้งกบั
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2550 
จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 21/2554) 
เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพ่ือการส าเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 
  บทความ หมายถึง วจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์ตอ้งเป็นบทความเตม็รูปแบบ 

 ไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว 
  นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ในแผนการศึกษาท่ีมีการท าวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 4. แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
  4.1 ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 66/2550 เร่ือง การ
ตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษา 
  4.2 บทความท่ีใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนักศึกษาผูท้  า
วทิยานิพนธ์เป็นช่ือแรก 
  4.3 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีบทความ
ตีพิมพฉ์บบัสมบูรณ์(Proceeding Full Paper) เพื่อใชป้ระกอบการขอส าเร็จการศึกษา ตอ้งเป็นผลการวิจยัท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความท่ีเขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวน
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง(Review Article)  
  4.4 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ์ ตอ้งประกอบไปด้วย บทน า (ท่ีมา ความส าคญัของปัญหา) 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปและอภิปรายผลการวิจยั และเอกสารอา้งอิง หรือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์
  4.5 บทความท่ีตีพิมพ์ เพื่อใชป้ระกอบการขอส าเร็จการศึกษา จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือ
ไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง
ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดย 
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   4.5.1 ระดับปริญญาโท วารสารวิชาการนั้นจะตอ้งอยู่ในฐาน TCI หรือ วารสาร
นานาชาติท่ีมี Peer Review หรือ SCOPUS หรือ ISI  
   4.5.2 ระดบัปริญญาเอก วารสารวชิาการนั้นจะตอ้งอยูใ่นฐาน SCOPUS หรือ ISI 
 ขอ้ 5. แนวปฏิบติัในการส่งเอกสารการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
  5.1 บทความจากผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารแลว้ ใหถ่้ายเอกสารหนา้ปกและปกใน
วารสารมาพร้อมกบับทความ หรือเอกสารเพ่ิมเติมตามประกาศของ  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ถา้มี) 
  5.2 กรณีมีหนงัสือตอบรับใหตี้พิมพต์อ้งระบุวา่ จะตีพิมพฉ์บบัใด ระยะเวลาท่ีวารสารตอบรับ
วา่จะตีพิมพไ์ด ้ส าหรับวารสารระดบัชาติ ตอ้งไม่เกิน 1 ปี และวารสารระดบันานาชาติตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับขอส าเร็จการศึกษา และให้ถ่ายเอกสารหนา้ปก และปกในวารสารฉบบัล่าสุดมา
พร้อมกบับทความท่ีตีพิมพ ์หรือเอกสารเพ่ิมเติมตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ถา้มี) 
และส่งใหค้ณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 
 ขอ้ 6. ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาต้องตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดี เป็นผูว้นิิจฉยั และการวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
 (ลงช่ือ) สมศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์) 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที ่10 /2555) 

เร่ือง เงือ่นไขการส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น 
------------------------------------------------ 

เพ่ือยกระดบัคุณภาพงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาของวิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินให้ไดม้าตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการยกระดบัคุณภาพงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดบัประเทศและระดบัสากล และรวมทั้งเป็นการผลกัดนั
วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินไปสู่การเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานในระดบัโลก   จึงออก
ประกาศวิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน เร่ือง เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ
วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 10/2555) เร่ือง เง่ือนไขการ
ส าเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน” 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโททุกหลกัสูตรท่ีมีรหสัประจา
ตวันกัศึกษาข้ึนตน้ดว้ยรหสั 53 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“บทความ” หมายถึง บทความวจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และ 

ตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ (Full Paper) ไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว 
“การตีพิมพ”์ หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในวารสารวชิาการ 

(Journal) ในระดบัชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง 
(Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดของหลกัสูตรหรือของทุน 

“วารสารวชิาการ” หมายถึง วารสารทั้งท่ีเป็นส่ิงตีพิมพแ์ละอิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) ทาง 
วชิาการท่ีมีก าหนดออกแน่นอนและมีการตีพิมพเ์ป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา และบทความ
ท่ีจะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารตอ้งผา่นการกลัน่กรองคุณภาพจากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) โดยท่ี
วารสารวชิาการในระดบันานาชาติ ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานของ SCOPUS หรือ ISI วารสารวชิาการใน
ระดบัชาติ อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (TCI) 

“ผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review)” หมายถึง ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นผูต้รวจสอบอ่าน 
บทความและประเมินคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวชิาเพ่ือใหไ้ดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารนั้น ๆ 

ขอ้ 4 การตีพิมพบ์ทความเพื่อส าเร็จการศึกษา มีดงัน้ี 
4.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงาน 

วทิยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการ
ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรหรือทุนท่ีไดรั้บ หรือนาเสนอในการประชุม
วชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) ท่ีมีการประเมิน
จากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review) จึงจะส าเร็จการศึกษาได ้
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4.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ข ทุกหลกัสูตร จะตอ้งมีผลงานตีพิมพบ์ทความการศึกษาอิสระหรือ
บทความท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาอิสระในวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาหรือ
น าเสนอในการประชุมวชิาการท่ีบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง 
(Proceeding)  

ขอ้ 5 การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือส าเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาท่ีทาวทิยานิพนธ์ใหด้าเนิน
การส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หบ้ณัฑิตวทิยาลยั ตามกรณีดงัน้ี  

5.1 กรณีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 
ส าเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มวทิยานิพนธ์  

5.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์แต่มีการตอบรับใหตี้พิมพใ์หส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับการ 
ตีพิมพต์อ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพมิพพ์ร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และส าเนาหนา้ปกและปกใน
วารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีรอ
ตีพิมพว์ารสารในระดบัชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดบันานาชาติไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับ
การส าเร็จการศึกษา  

ขอ้ 6 การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพเ์พ่ือส าเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาท่ีทาการศึกษาอิสระให้
ด าเนินการส่งหลกัฐานการตีพิมพใ์หค้ณะท่ีนกัศึกษาสงักดั ตามกรณีดงัน้ี  

6.1 กรณีบทความไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้นกัศึกษาตอ้งดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ ์พร้อม 
ส าเนาหนา้ปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) พร้อมหนา้สารบญัท่ีระบุช่ือบทความพร้อม
บทความฉบบัเตม็ พร้อมตวัเล่มการศึกษาอิสระ  

6.2 ในกรณีท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์แต่มีการตอบรับใหตี้พิมพใ์หส่้งหนงัสือหรือเอกสารท่ีตอบรับ 
การตีพิมพ ์ตอ้งระบุ เดือน ปี ของวารสารท่ีจะตีพิมพพ์ร้อมบทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์และส าเนาหนา้ปก
และปกในวารสารฉบบัล่าสุดของวารสารท่ีรับตีพิมพบ์ทความ แนบมาพร้อมกบัตวัเล่มการศึกษาอิสระฉบบั
สมบูรณ์ ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีรอตีพิมพว์ารสารในระดบัชาติไม่เกิน 1 ปี และวารสารในระดบันานาชาติไม่เกิน 2 ปี 
นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาใชห้นงัสือตอบรับการส าเร็จการศึกษา  

ขอ้ 7 แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระท่ีเผยแพร่  
7.1 บทความท่ีใชเ้พื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนกัศึกษา ผูท้  า 

วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เป็นช่ือแรก  
7.2 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพื่อใชป้ระกอบการขอส าเร็จ 

การศึกษาตอ้งเป็นผลการวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด  
7.3 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์ 
7.4 บทความท่ีใชเ้พื่อประกอบการส าเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 4  

ของประกาศน้ี  
ขอ้ 8 ใหค้ณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ีในกรณีท่ีมิไดก้ าหนด

หลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ีให ้                    
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คณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ินมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ คาวนิิจฉยัของคณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน    
ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 

(ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 
  (รองศาสตราจารย ์ดร.พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์) 
        คณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
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ประกาศวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที ่010/2556) 

เร่ือง  การก าหนดรายวชิาส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น 

............................................................ 
 ดว้ยสภามหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) ในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 แลว้นั้น เพ่ือให้การด าเนินการหลกัสูตร 
ดงักล่าว ล าหรับนกัศึกษา แผน ก แบบ ก1 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรท่ี
ไดรั้บอนุมติัแลว้ ประกอบกบัมติคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน ในการประชุม คร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงเห็นควรให้นกัศึกษาแผน ก แบบ ก1 เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 
ดงัน้ี 
  

รหสั ช่ือวชิา หน่วยกิต 
007 701 การอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

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

002 711 ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research  Methodology in Public Administration 

3(3-0-6) 

007 891 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Administration 

3(3-0-6) 

 
 ทั้งน้ี เฉพาะนกัศึกษาแผน ก แบบ ก1 ในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ท่ีมีรหสัประจ าตวั
นกัศึกษาข้ึนตน้ดว้ย 55 ข้ึนไป และนกัศึกษาอาจตอ้งเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ในหลกัสูตรเพ่ิมเติมอีกได ้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยไม่นบัหน่วยกิต 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2556 
     
     (ลงช่ือ) ศุภวฒันากร  วงศธ์นวสุ 
          (รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภวฒันากร  วงศธ์นวสุ) 
     คณบดีวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2543 
-------------------------- 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวาง

ระเบียบเก่ียวกับค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่นไวด้งัน้ี 
ขอ้1. ระเบียบน้ีเรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2543" 
ขอ้2. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและผูล้งทะเบียน

โดยไม่ขอรับปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2530 

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตบณัฑิตอาสาสมคัรพฒันาชนบท  พ.ศ. 2530 

3.3 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2533 

3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก พ.ศ. 2533 

3.5 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2534 

3.6 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต บณัฑิตอาสาสมคัรพฒันาชนบท  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

3.7 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรับสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538 

3.8 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ  พ.ศ.2540 
    บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของสภามหาวทิยาลยั ค าสัง่และประกาศอ่ืนส่วนใดท่ีพอ้งหรือขดัแยง้กบั

ส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

สภามหาวทิยาลยั            หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
อธิการบดี                      หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเรียกเก็บในการสมคัร 
                (Application fee)   การสอบหรือการคดัเลือกเขา้ศึกษา 
   ในระดบับณัฑิตศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา   หมายถึง    ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาระดบั 
(Tuition fee)               บณัฑิตศึกษาประกอบดว้ย ค่าบ ารุง   
                มหาวทิยาลยั และค่าหน่วยกิตรวมเป็น 
  เหมาจ่ายท่ีนกัศึกษาจะตอ้งช าระเป็นราย 
  ภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาระดบั 
(Overseas fee)   บณัฑิตศึกษาท่ีมีสญัชาติอ่ืนท่ีมิใช่ 

สญัชาติไทย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือ    
จากท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไทย    
และเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบันกัศึกษาต่างชาติ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก 
(Status holding fee)  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อรักษา 

สถานภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีท่ี 
ลงทะเบียนครบตามหลกัสูตรแลว้และกรณี 
ท่ีลาพกัศึกษา 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ หมายถึง  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาระดบั   
               บณัฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวทิยาลยั    
               ขอนแก่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 5. ค่าธรรมเนียมระดบับณัฑิตศึกษาประกอบดว้ย 
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.3 ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ 
5.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
5.5 ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ 

ขอ้ 6. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี เสนอหลกัการในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
ในขอ้ 5 ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แลว้จึงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ตามหลกัการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัแลว้ สรุปใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบและท าเป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั 
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ขอ้ 7. นกัศึกษาตามโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งสถาบนัการศึกษาหรือนกัศึกษาตามความร่วมมือจากองคก์ร
อ่ืนๆ ท่ีมีขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม ให้ไดรั้บการ
ลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

ขอ้ 8. นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ และเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่
เกิน 3 หน่วยกิต ใหเ้สียค่าใชจ่้ายคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลกัสูตร 

ขอ้ 9. อตัราค่าธรรมเนียมของผูท่ี้ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้อธิการบดีหรือท่ีประชุมคณบดี
เป็นผูก้  าหนด 

ขอ้ 10. อตัราค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสม อยา่ง
นอ้ย 2 ปีต่อคร้ัง หากมีการเปล่ียนแปลงใหด้ าเนินการตามขอ้ 6 

ขอ้ 11. ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2543 ให้ใชร้ะเบียบเดิมท่ีเก่ียวขอ้งไปจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ในกรณีท่ีนกัศึกษาดงักล่าวถูกสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา และเม่ือกลบัเขา้ศึกษาดว้ย
กรณีใดก็ตาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ใหบ้งัคบัใชต้ามระเบียบน้ี 

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นผูว้ินิจฉัย และให้ถือ
เป็นท่ีสุด 

ขอ้ 13. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนดวิธีปฏิบติั
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 
                 (ลงช่ือ)   พลต ารวจเอกเภา  สารสิน 

               (เภา  สารสิน)  
นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

162 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพเิศษส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 

-------------------------- 
 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2537 เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพและความจ าเป็นในการน าไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรแต่ละประเภท ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และ 
16(11) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมคร้ังท่ี 
11/2546 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 สภามหาวทิยาลยัจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1    ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546” 

ขอ้ 2    ใหร้ะเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3    ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2537 และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการ ศึกษาพิเศษ
ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4   ให้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในคณะและสาขาวิชาตามท่ีก าหนดในขอ้ 5 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือบณัฑิตศึกษาแลว้แต่กรณี ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษในอตัราดงัน้ี 

4.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 
5,000 บาท 

4.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โครงการพิเศษ หรือศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ หรือนานาชาติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15,000 บาท 

4.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 
10,000 บาท 

4.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หรือโครงการพิเศษ 
หรือศึกษาเป็นภาษาองักฤษ หรือนานาชาติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 20,000 บาท 

ขอ้ 5    การก าหนดคณะ สาขาวชิาและค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ท่ีมีความจ าเป็นตามระเบียบน้ีใหท้ า
เป็นประกาศมหาวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 

ขอ้ 6   การยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามระเบียบน้ี 
6.1 ให้ยกเวน้ไดส้ าหรับนักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาได้เฉพาะในภาคการศึกษา

นั้นๆ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  
ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาภายหลงัจากท่ีได้ลงทะเบียน

เรียนไปแลว้ มีสิทธ์ิขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษท่ีจ่ายไปแลว้คืนได ้เฉพาะกรณีท่ีเป็น
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การลาพกัเน่ืองจากเจ็บป่วย ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อนวนัสุดทา้ยของวนัถอนรายวิชาเรียนดว้ย
ตนเองท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

6.2 การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ในกรณีท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งสถาบนัหรือหน่วยงาน ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะเจา้ของหลกัสูตร
นั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

ขอ้ 7   ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ ระเบียบ
ปฏิบติั ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความตามระเบียบน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูมี้อ านาจวนิิจฉยั และค าวนิิจฉยัของ
อธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 
 

(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก เภา สารสิน 
    (เภา สารสิน) 

  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่979/2548) 
เร่ือง  บัญชีท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
(แก้ไขเพิม่เตมิคร้ังที ่2) 
-------------------------- 

 
  เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2545 ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 180/2545) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามขอ้ 13 ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
สมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 จึงแกไ้ขเพ่ิมเติม บญัชีทา้ยประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 180/2545) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 และบญัชีทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2543) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 ดงัน้ี 
  บญัชีท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือก ใหย้กเลิก ขอ้ 1 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกส าหรับนกัศึกษาสญัชาติไทย 
1.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ ชุดละ   200  บาท 
1.2 ค่าสมคัรสอบคดัเลือกสาขาละ    500  บาท 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  2 ธนัวาคม พ.ศ.2548 
  
                         (ลงช่ือ) ด ารง  หอมดี 
                                                                                 (รองศาสตราจารยด์ ารงค ์ หอมดี) 
                         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
               รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่359/2547) 
เร่ือง บัญชีท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
(แก้ไขเพิม่เตมิคร้ังที ่1) 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2545 ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 180/2545) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามขอ้ 13 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้
ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ใน
การประชุมคร้ังท่ี 9/2547 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2547 จึงแกไ้ขเพ่ิมเติม บญัชีทา้ยประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี 180/2545) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2545    และบญัชีทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2543) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 โดยใหย้กเลิก ขอ้ 3 และขอ้ 4 ของบญัชีท่ี 1 ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

1. ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
ส าหรับผูท่ี้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยัแลว้ แต่ยงัไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งรอ
การตอบรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ท่ีส่งตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ สามารถขอยกเวน้ส าหรับ
ภาคการศึกษาแรกหลงัสอบผา่นการสอบวทิยานิพนธ์ได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

2. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท 
(ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติดว้ย เวน้แต่ไดรั้บการยกเวน้

ตามขอ้ 3) 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2547 
 
 
                           (ลงช่ือ)  สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์สกลไชย) 
                                                                                                 อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 308 /2557 ) 
เร่ือง  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิพ.ศ. 2557  

-------------------------------------- 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ 
เพ่ือใหบ้งัเกิดผลดีต่อการพฒันาและเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2541 ประกอบกับข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2556 เ ม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2556 และมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 จึงประกาศก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี    308 /2557 ) เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557” 
   ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ ท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 

         ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 ให้ใชร้ะเบียบหรือประกาศเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง
จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
   ขอ้ 3 ในประกาศน้ี   

“ระบบปกติ”               หมายความวา่ ระบบการจดัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในวนั 
   และเวลาราชการเป็นหลกัและเป็นแบบเตม็เวลา 
“หลกัสูตรปกติ”    หมายความวา่   หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาไทยเป็น 
   ส่ือในการสอน 
“หลกัสูตรนานาชาติ”    หมายความวา่  หลกัสูตรท่ีมีองคค์วามรู้และเน้ือหาสาระเนน้ความ 
     เป็นสากลมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี ส่งเสริมความเป็น 
   นานาชาติ โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 
“หลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ”  หมายความวา่  หลกัสูตรท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือหลกัในการ 
    จดัการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร 
“นกัศึกษา”        หมายความวา่  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ 
    ท่ีศึกษาในหลกัสูตรของกลุ่มสาขาวชิาทั้ง 6 กลุ่มของ 
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“นกัศึกษาต่างชาติ”    หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีไม่ไดมี้สญัชาติไทย 
“ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา” หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาในระดบั 
                                                           บณัฑิตศึกษา 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
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การจดักลุ่มสาขาวชิา ตามประกาศน้ี แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
สาขาวชิาเภสชับ าบดั  

กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ย สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  สาขาวชิา 
บริหารธุรกิจและสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มที ่3  ประกอบดว้ย สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการ- 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิาแพทยศาสตร์ 
(ปรีคลินิกและคลินิก)  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชักรรมคลินิก  สาขาวชิาการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและการจดัการดา้นสุขภาพ สาขาวชิาการจดัการทางเภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรมและระบบ
สุขภาพ)  สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์ และสาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มที ่4  ประกอบดว้ย สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชัภณัฑ ์สาขาวชิาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ  สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ และสาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กลุ่มที ่5  ประกอบดว้ย สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และประกาศนียบตัรชั้นสูงทุกสาขาวชิา 
กลุ่มที ่6 ประกอบดว้ย  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก) 

 ขอ้  4   อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ ให้
เป็นไปตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ขอ้  5  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา
โดยไม่ขอรับปริญญา ใหจ่้ายตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามระดบัการศึกษาและลกัษณะการจดั
หลกัสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็นฐานและการลงทะเบียนตอ้งไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท่ี
ค  านวณไดใ้หปั้ดข้ึนเป็นจ านวนเตม็ ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติใหช้ าระค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
  ขอ้   6  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ขอ้   7  ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีช าระแลว้
จะขอรับคืนไม่ได ้
  ขอ้   8  นกัศึกษาท่ีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี มีสิทธิไดรั้บบริการต่าง ๆ     
ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก ดงัต่อไปน้ี  

8.1 ค่าข้ึนทะเบียนแรกเขา้และข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
8.2 ค่าธรรมเนียมหอ้งสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีใหบ้ริการหอ้งสมุด 
8.3 ค่าธรรมเนียมศูนยค์อมพิวเตอร์ 
8.4 ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษาแรกเขา้  

ขอ้  9  นกัศึกษาและบุคคลตามขอ้ 5  มีสิทธิไดรั้บบริการท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก ดงัต่อไปน้ี 
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9.1  ค่าธรรมเนียมหอ้งสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีใหบ้ริการหอ้งสมุด 
9.2  ค่าธรรมเนียมศูนยค์อมพิวเตอร์ 

  ขอ้  10  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด   

ประกาศ ณ วนัท่ี      3       กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2557 

 

 
                           (ลงช่ือ)          กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั 
       (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่308 /2557 ) 

บัญชีที ่ 1  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรทีจ่ดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท) 

กลุ่มสาขาวชิา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ (ยกเวน้ สาขาวชิา
ภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (ยกเวน้ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา) 

- สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวชิาเภสชับ าบดั  

19,000  25,000  40,000  60,000  

กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวชิาบริหารธุรกิจและสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  

25,000  30,000  50,000  75,000  

กลุ่มที ่3 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย-ีสารสนเทศ 

- สาขาวชิาเทคโนโลย ี 
- สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 

25,000  30,000  50,000  65,000  
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กลุ่มสาขาวชิา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิก
และคลินิก)  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิา
เภสชักรรมคลินิก  สาขาวชิาการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและการจดัการ  
ดา้นสุขภาพ  สาขาวชิาการจดัการ
ทางเภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรม
และระบบสุขภาพ) 

- สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพ  
กลุ่มที ่4  ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิา
เภสชัภณัฑ ์สาขาวชิาเภสชัเคมีและ
ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  สาขาวชิา
พิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันา-      
เภสชัภณัฑ)์ 

- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

30,000  37,500  50,000  65,000  

กลุ่มที ่5 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มี
คลินิก) และประกาศนียบตัรชั้นสูง
ทุกสาขาวชิา 

30,000  50,000  50,000  80,000  
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กลุ่มสาขาวชิา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที ่6 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ 
(คลินิก)  

50,000  80,000  60,000  100,000  

2.     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  เท่ากบัคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
3.     ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
4.     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 
       (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติดว้ย) 
5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (บาท) 

การสอบ/ระดบัการศึกษา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

ภาคปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลกัสูตรมหาบณัฑิต 300 900 
5.2  การสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ 

ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตมหาบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัร-บณัฑิต (ชั้นสูง) 

 
500 

 
1,500 

5.3  การสอบวดัคุณสมบติั ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 500 1,500 
5.4  การสอบภาษาองักฤษ ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 1,500 1,500 
5.5  การสอบวทิยานิพนธ์ ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 1,500 3,000 
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บัญชีที ่ 2   อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืก 
------------------- 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกส าหรับนกัศึกษาสญัชาติไทย 
1.1     ค่าใบสมคัรและระเบียบการ ชุดละ   200  บาท 
1.2     ค่าสมคัรสอบคดัเลือก สาขาวชิาละ    500  บาท 

 
2. อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 

2.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ (application form and regulation)  ชุดละ     300  บาท 
2.2 ค่าสมคัรสอบคดัเลือก (application fee per subject area) สาขาวชิาละ   1,000  บาท 

 
 
 

บัญชีที ่ 3  อตัราค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ (บาท) 
รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าปรับลงทะเบียนชา้ วนัละ 
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 

2. ค่ายืน่ใบสมคัรขอโอนยา้ยมาเป็นนกัศึกษา 
3. ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา บตัรละ 
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบบัละ 
5. ค่าใบรับรองคุณวฒิุ ฉบบัละ 
6. ค่าใบรับรองเป็นนกัศึกษา ฉบบัละ 
7. ค่าใบรับรองอ่ืนๆ ฉบบัละ 
8. ค่าใบแปลปริญญาบตัร ฉบบัละ 
9. ค่าใบแทนปริญญาบตัร ฉบบัละ 
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย ์คร้ังละ 
11. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย ์คร้ังละ 
12. ค่าธรรมเนียมการขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 
13. ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 

50 
 

300 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
400 
50 
200 
30 
1,000 
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บัญชีที ่ 4  ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิ  
ส าหรับหลกัสูตรทีจ่ดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา (กรณีทีจ่่ายเป็นเงนิตราต่างประเทศ) 

---------------------------------------------- 
 อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบ
ปกติตามลกัษณะการจดัหลกัสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ใหส้ัง่จ่ายเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามอตัราท่ีปรากฏขา้งล่าง 

1.  อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืกส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
1.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ (application form and regulation)   ชุดละ  10  USD 
1.2 ค่าสมคัรสอบคดัเลือก (application fee per subject area)  สาขาวชิาละ   40  USD 

2.  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD) 

ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต /มหาบัณฑิต 
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        
(ยกเวน้ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (ยกเวน้ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา) 

- สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิา 
   เภสชับ าบดั 
 

 
640   

 

 
1,340  

 

 
500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2  
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวชิาบริหารธุรกิจและสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
  

850  
 

1,670  
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 3 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ 

- สาขาวชิาเทคโนโลย ี 
- สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
- สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชักรรม
คลินิก  สาขาวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ
จดัการดา้นสุขภาพ  สาขาวชิาการจดัการทาง
เภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรมและระบบ
สุขภาพ) 

- สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 

850  
 

1,670  
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 4 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชัภณัฑ ์
สาขาวชิาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันา-      
เภสชัภณัฑ)์ 

- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1,000  
 

1,670  
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 5 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบตัรชั้นสูงทุกสาขาวชิา 

1,000 
 

1,670  
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 6 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  

1,670 2,000 500 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ช้ันสูง)/ปริญญาเอก 
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        
(ยกเวน้ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (ยกเวน้ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา) 

- สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
840 

 

 
2,000 

 

 
500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2  
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวชิาบริหารธุรกิจและสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  

1,000 
 

2,500 
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 3 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ 

- สาขาวชิาเทคโนโลย ี 

1,000 
 

2,170  
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

- สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
- สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชักรรม
คลินิก  สาขาวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ
จดัการดา้นสุขภาพ  สาขาวชิาการจดัการทาง
เภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรมและระบบ
สุขภาพ) 

- สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 4 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชัภณัฑ ์
สาขาวชิาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันา-      
เภสชัภณัฑ)์ 

- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

1,250 
 

2,170 
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 5 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบตัรชั้นสูงทุกสาขาวชิา 

 
 

1,670 
 

2,670 
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 6 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  
 
 

2,670 3,340 500 

 
3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  เท่ากบัคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมของหลกัสูตร 
4.  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  

  (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติตอ้งช าระค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติดว้ย) 
  5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (USD) 

การสอบ/ระดบัการศึกษา 
ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

ภาคปกติ 
นานาชาติ และ 
ภาษาองักฤษ 

5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลกัสูตรมหาบณัฑิต 10  30  
5.2  การสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ ส าหรับ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต มหาบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต (ชั้นสูง) 

 
15  

 
45  

5.3  การสอบวดัคุณสมบติั ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 15  45  
5.4  การสอบภาษาองักฤษ ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 45  45  
5.5  การสอบวทิยานิพนธ์ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 30  90  
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) 
เร่ือง  การเรียกเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกทีเ่ข้าศึกษาและ 

สถานภาพของผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเข้าศึกษาและ
สถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 20    และ 23(2) แห่งพระราชบัญญติั   มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ้ 13 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2543 และข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จึงออกประกาศ เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษาและ
สถานภาพของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 755/2548) เร่ือง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” 

ขอ้ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 721/2546) เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธ์เขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอ้  3  ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

ขอ้  4  ผูมี้สิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษา ตามวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้  5  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เม่ือไดช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ้ 4 ครบถว้นแลว้ 

ขอ้  6  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศหรือก าหนดวธีิปฏิบติัซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 

ขอ้  7  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศน้ีให้คณบดีบัณฑิต
วทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยัสัง่การใหป้ฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร การสัง่การของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
 ประกาศ  ณ วนัท่ี  30 กนัยายน พ..ศ. 2548 
 
                      (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
                                                                                        (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 
                                                                                           อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

-------------------------- 
 
เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
และบงัเกิดผลดีต่อราชการของมหาวทิยาลยั  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 12/2552               
เม่ือวนัท่ี 24  กรกฎาคม 2552  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกวา่   “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ” 

ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่       
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552  เป็นตน้ไป  

ขอ้ 3 ใหย้กเลิก ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 639/2548) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2548 เร่ือง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  และข้อความในประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกฉบบั
ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 และให้ใช้
ประกาศฉบบัน้ีแทน 

ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “หลกัสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนเป็นหลกัสูตร 
   โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   วา่ดว้ยการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ 

พ.ศ.2548 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ  ตามระเบียบ 
   มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัการ 
   หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ้ 7 
 “คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัการหลกัสูตร

โครงการพเิศษ 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีหรือผูบ้ริหารหน่วยงานท่ี 
                                                                              รับผิดชอบการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  

 “นกัศึกษากลุ่มท่ี 1” หมายถึง นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้น
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 “นกัศึกษากลุ่มท่ี 2” หมายถึง นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสาขาวชิา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ขอ้ 5 การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตร 
โครงการพิเศษแต่ละหลกัสูตร ใหอ้ธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยัตามค าแนะน าของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการอ านวยการ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราหรือวงเงินท่ีก าหนด
ไวใ้นบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี  

ขอ้ 6  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ีและบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบและประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ งน้ียกเวน้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับ       
นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซ่ึงคณะจะเรียกเก็บอีกไม่ได ้

ขอ้ 7 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีช าระแลว้ตามอตัราการเรียกเก็บท่ีก าหนดไวแ้นบทา้ยประกาศน้ี  
จะขอรับคืนไม่ได ้ 

ขอ้ 8 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

                         (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
                                                                        (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                              ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

 
1. ค่าธรรมเนียมการสมคัรและสอบคดัเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

ก าหนดดงัน้ี 
 

รายการค่าธรรมเนียม 
อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 
ระดบั 

ปริญญาตรี 
ระดบั 

บัณฑิตศึกษา 

1.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ ชุดละ 200 200 
1.2 ค่าสมคัรและสอบคดัเลือก 500 500 
1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 2,000 3,000 

 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา ก าหนดดงัน้ี 

กลุ่มนักศึกษา อตัราค่าธรรมเนียม ไม่เกนิ (บาท) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

กลุ่มที ่1 30,000 40,000 70,000 
กลุ่มที ่2 50,000 60,000 90,000 

 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้จัดเก็บในอตัราคร่ึงหน่ึงของอตัราค่าธรรมเนียม

ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
4. ค่าธรรมเนียมส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ 

4.1  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 
4.2  ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 

5. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
5.1  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
5.2  ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลภายนอกท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวชิาโดยไม่ขอรับปริญญา ใหเ้รียกเก็บเป็นค่าหน่วยกิต โดยใหค้  านวณอตัราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
เรียนหน่ึงหน่วยกิต เท่ากบัค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในขอ้ 2 หารดว้ย 9  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้ี ให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์ และ
บริการกีฬาดว้ย 
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7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 

รายการค่าธรรมเนียม 
อตัราค่าธรรมเนียม ไม่เกนิ 

(บาท) 
7.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์ 4,000 
7.4 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 6,000 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 447/2549) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับัณฑิตศึกษา 

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

 เ พ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 
และ มาตรา 23(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย ขอ้ 8 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ.2540 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีใน
คราวประชุม คร้ังท่ี   5 /2549  เม่ือวนัท่ี   20  เมษายน 2549 จึงออกประกาศเก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั
ตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี447/2549) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม
การวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลิก ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 316/2544) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั
ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ภาคตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 4. ในประกาศน้ี 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะวชิาท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
 ขอ้  5.   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัใหเ้รียกเก็บไดใ้นอตัราภาคการศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท 
 ขอ้ 6. การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการวิจยัตามขอ้ 5 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นผูก้  าหนดโดยจดัท าเป็นประกาศของคณะ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะอาจ
พิจารณาลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการวจิยัตามวรรคแรกเป็นการเฉพาะรายได ้
 ขอ้ 7. คณะใดท่ีไดเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัไปก่อนประกาศน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวจิยันั้นมีผลสมบูรณ์ 
 ขอ้ 8. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี    21 เมษายน  พ.ศ.2549 
 
             (ลงช่ือ)  สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารย ์สุมนต ์ สกลไชย) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่646/2544) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมในการคนืสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั 

การศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกติ ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา   การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบดว้ยขอ้ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ.2540 โดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 22/2544 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2544  จึงออกประกาศ
เก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษาและการ
เทียบโอน หน่วยกิตของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่“ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 646/2544) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม
ในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา” 
 ขอ้ 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้
กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

“ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระเม่ือ
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหคื้นสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระเม่ือ
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนแปลงระดบัการศึกษา  หรือสาขาวิชา  หรือแผนการศึกษาหรือระบบการศึกษา 
รวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาอนัเกิดจากการขอเปล่ียนแปลงการศึกษา  ดงักล่าวขา้งตน้ 

“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต” หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระส าหรับนกัศึกษาใหม่
ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอนหน่วยกิตในรายวชิาต่าง  ๆตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษานั้น  ๆ
 ขอ้ 4. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในขอ้ 3 ใหเ้รียกเก็บ ดงัน้ี  

4.1 ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา คร้ังละ  2,500.- บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษา คร้ังละ  2,500.- บาท 
  4.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ใหคิ้ดอตัรามีหน่วยเป็นบาท/หน่วยกิตดงัน้ี 
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 ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 
ระดบัการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
นานาชาติและ
ภาษาองักฤษ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตและมหาบณัฑิต    
    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1   500 1,500 2,950 
    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2   400 1,250 2,400 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 
    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 

 
1,500 

 
3,500 

 
4,500 

    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2 1,250 3,000 3,650 
 
นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ 

นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์และ
คณะอ่ืนๆ  ในสาขาวชิาน้ี 

นักศึกษากลุ่มที่  2  หมายถึง นักศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชาทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ และคณะอ่ืนๆ ในสาขาวชิาน้ี 

ขอ้ 5. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือการ ปฏิบติั
ตามประกาศน้ีให้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28   ธนัวาคม  พ.ศ. 2544 
 
 

                     (ลงช่ือ)    สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
(รองศาสตราจารยสุ์จิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

                  ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่834/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์ 

“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมสี าหรับครู” 
-------------------------- 

 
 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีส าหรับครู” เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการและบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวทิยาลยั ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวทิยาศาสตร์ โดยวธีิเวยีน เม่ือวนัที 25 พฤษภาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2549 โดยวธีิเวยีนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2549 จึงออก
ประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกวา่ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 834/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี
ส าหรับครู” ปีการศึกษา 2549 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเคมีส าหรับครู ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 

          3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
                       3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
 ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ หรือประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดี เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     6  กรกฎาคม   พ.ศ.2549 
 
                                   (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
             (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
              ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  964/ 2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

-------------------------- 
 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ      
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” เป็นไป         
ดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ           
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548  และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง                
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ               
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี  964/2548)  เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์” 
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 38,000 บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 19,000 บาท 

3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 
หน่วยกิต    ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 

 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ  ต่อคร้ัง 
4.1 การสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท 
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
4.3 การสอบวทิยานิพนธ์ 5,000 บาท 
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 ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548)  เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  
  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 
 
                        (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
      (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา   ทว้มสุข) 
              รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
      ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่215/2550) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์ 

“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู” 
-------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู” เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อ มหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
วทิยาศาสตร์ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตร โครงการพิเศษ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2550 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 215/2550) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู”  
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี  

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 35,000 บาท และส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ครบ 3 ชุดวิชา แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในอตัรา
คร่ึงหน่ึง  

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ดงัน้ี  

รายการค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. ค่าใบสมคัรและระเบียบการสอบคดัเลือก ชุดละ 200 
2. ค่าสมคัรและสอบคดัเลือก 500 
3. ค่าธรรมเนียมการรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 3,000 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ไม่เกิน 2,000 
5. ค่าธรรมเนียมการสอบวดัคุณสมบติั ไม่เกิน 3,000 
6. ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ ไม่เกิน 4,000 
7. ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ ไม่เกิน 5,000 
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 ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี   16  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2550 
 

 
                     (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ (ฉบับที ่27/2553) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 

-------------------------- 
 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 ประกอบดว้ย 
ขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 447/2549) ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 และมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2553 จึงออก
ประกาศเก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นตน้ไป 
2. ยกเลิกประกาศคณะวทิยาศาสตร์(ฉบบัท่ี 11/2550) ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2550 ให้ใชป้ระกาศ

ฉบบัน้ีแทน 
 3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั ใหเ้รียกเก็บดงัน้ี 
      2.1 ขั้นปริญญาเอก   ภาคการศึกษาละ   80,000  บาท 
      2.2 ขั้นปริญญาโท    ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ          
อาจพิจารณายกเวน้หรือลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการวจิยัตามขอ้ 3 ใหแ้ก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลได ้
 5.  กรณีท่ีคณะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยไปก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวจิยันั้นมีผลสมบูรณ์ 
 6.  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้คณบดีเป็นผูว้ินิจฉัย และให้ค  า
วนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 จึงประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 
             (ลงช่ือ)      เกียรติ  แสงอรุณ 
           (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กียรติ  แสงอรุณ) 
                    คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ ฉบับที ่9/2549 
เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการท าวทิยานิพนธ์ หรือวจิยัร่วม ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

ต่างสถาบัน ทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------------- 

 
 ดว้ยเห็นสมควรให้ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจยัร่วม ส าหรับนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาต่างสถาบัน ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาในหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเรียกเก็บจากนักศึกษาต่าง
สถาบนั เพื่อเป็นการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจยัร่วม ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงันั้น   
เพ่ือใหก้ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมีความเหมาะสม 

ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามความในมาตราขอ้ 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541.จึงออก
ประกาศดงัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ของนกัศึกษาต่างสถาบนัท่ีเขา้
ศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

ข้อ 2 ให้นักศึกษาต่างสถาบันท่ีมาท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได ้  
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาในสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ช าระค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 3  ค่าธรรมเนียมฯ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาต่างสถาบนั ครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาในหลกัสูตรแลว้  และเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ณ สถาบนัท่ีนกัศึกษาสงักดั ใหช้ าระ
ค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจยัร่วม  เพียงคร่ึงหน่ึงของอตัราค่าธรรมเนียม ท่ีนักศึกษาตอ้งช าระ
ตามปกติ 
 ขอ้ 4 นอกเหนือจาก ขอ้ 3 ใหเ้ป็นไปตามประกาศใน  ขอ้  2  ทุกประการ 

ขอ้ 5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ โดยการวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ถือเป็นส้ินสุด 
  

ประกาศ      ณ     วนัท่ี     1     กมุภาพนัธ์     พ.ศ. 2549 
 
                (ลงช่ือ)   ละออศรี  เสนาะเมือง 

      (ศาสตราจารยล์ะออศรี  เสนาะเมือง) 
  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  9/2549) 
 

ประเภท สาขาวชิา ระดบัการศึกษา ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กลุ่มปฏิบติัการ ชีววทิยา เคมี ฟิสิกส์  
จุลชีววทิยา ชีวเคมี  
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

ปริญญาโท 10,000 

ปริญญาเอก 15,000 

กลุ่มบรรยาย คณิตศาสตร์  
วทิยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ 

ปริญญาโท 5000 

ปริญญาเอก 10,000 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบับที ่1143/2554) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะเกษตรศาสตร์ 
“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 

……………………………………………….. 
เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และในขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยั(ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ คราว
ประชุมคร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2554 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  โดยวธีิเวยีน  คราวประชุม คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  จึงออกประกาศ
ไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 1143/2554) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 

ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 195/2539) เร่ือง ค่าตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ ของบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 4  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
ส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 
ท่ีจดัการในหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนด ดงัน้ี 

 4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
  4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ   35,000 บาท 
  4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   17,500 บาท 
 4.2  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอตัรา
ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

4.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อคร้ัง 
รายการค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
4.3.1 การสอบประมวลความรู้ 1,000.- 
4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ 2,000.- 
4.3.3 การสอบการวทิยานิพนธ์ 3,000.- 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  23  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 

(ลงช่ือ) เด่นพงษ ์ สุดภกัดี 
           (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์ สุดภกัดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบับที ่252/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม” 
……………………………………………….. 

เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม” 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และในขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยั(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คราวประชุมคร้ังท่ี 36-23/2551 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2552 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 252/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์” “หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม” 

ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนด ดงัน้ี 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
  3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ   40,000 บาท 
  3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   20,000 บาท 
 3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ 
  3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท 
  3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ 3,000 บาท 
 3.3 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอตัรา
ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

(ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
(รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่1890/2553) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์” 
---------------------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดี
ต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14  แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
คราวประชุมคร้ังท่ี  77-18 /2553 เม่ือวนัท่ี  14  ตุลาคม 2553   และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยวธีิเวยีน คราวประชุม คร้ังท่ี  7/2553  เม่ือวนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2553  จึง
ออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับท่ี 1890/2553)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 
 ขอ้ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับท่ี 586/2551)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 
 ขอ้ 3 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา  2551    เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 4  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ท่ีจัดการเป็น
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 

4.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.1.1  ภาคการศึกษาปกติ    40,000  บาท 
4.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   20,000  บาท 

4.2  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ 
4.2.1  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้   2,000  บาท 
4.2.2  ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ  3,000  บาท 
4.2.3  ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์  4,000  บาท 
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4.3  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา  เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 
หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 5.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้ 6.  ใหอ้ธิการบดี เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
 

 
(ลงช่ือ)  กลุธิดา  ทว้มสุข 

   (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่587/2551) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 
-------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน” 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และในขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ คราว
ประชุมคร้ังท่ี 13-24/2550  เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6 / 2550  เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2550  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 587/2551)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  “หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 
 ขอ้  2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา  2551  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  “หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน”  
ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ภาคเรียนละ     40,000   บาท  

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนละ  20,000   บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ  
 3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้   2,000 บาท/คร้ัง 
 3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ  3,000 บาท/คร้ัง 
 3.3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ 5,000 บาท/คร้ัง 

 ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้  5  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 เมษายน   พ.ศ. 2551 
(ลงช่ือ)  กลุธิดา  ทว้มสุข 

   (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่58/2549) 
เร่ือง   การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา/วจิยั 
-------------------------- 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ้ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 447/2549) ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตาม
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมกรรมการคณะ คร้ังท่ี 54-14/2549  เม่ือวนัท่ี 24 
สิงหาคม  พ.ศ.2549  จึงออกประกาศเก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   
คณะวศิวกรรมศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
58/2549) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา/วจิยั” 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนใดของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี และให้

ใชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 
  “มหาวทิยาลยั หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ” หมายถึง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ขอ้ 5 หลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

5.1 อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 
60,000  บาท 

5.2 อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 
80,000 บาท  

5.3 ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ อาจพิจารณาลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการวจิยัเป็นการเฉพาะรายได ้

ขอ้ 6 การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมท่ีคณะจดัสรรใหภ้าควชิาเจา้ของหลกัสูตรหลงัหกัตาม
ระเบียบเงินไดร้ายแลว้ ใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการศึกษาวจิยัและการท าวทิยานิพนธ์ 
ของนกัศึกษาผูท่ี้จ่ายเงินนั้นๆ โดยสามารถสะสมเป็นค่าใชจ่้ายจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
ตามความจ าเป็นดงัต่อไปน้ี 
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6.1 เป็นค่าใชจ่้ายในการเตรียมขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์และการจดัหา
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวจิยั 

6.2 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาเก่ียวกบั  
6.2.1 การเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน

และต่างประเทศ 
6.2.2 การจดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยั ทั้งจากในและต่างประเทศ 
6.2.3 การน าเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ  
6.2.4 ค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งเดินทางไปท าการศึกษาวจิยับางส่วนใน    

ต่างประเทศ  
6.2.5 การประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการวจิยัฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ขอ้ 7 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1  กนัยายน   พ.ศ.  2549 
 
                (ลงช่ือ)    กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
        (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั) 

                           คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย ์
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่224/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

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

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
บัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 13/2548 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 224/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวชิา ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ     

3.1.1.1  ระดบัปริญญาโท  25,000 บาท 
    3.1.1.2  ระดบัปริญญาเอก  50,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
    3.1.2.1  ระดบัปริญญาโท  12,500 บาท 
    3.1.2.2 ระดบัปริญญาเอก  25,000 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้  2,000 บาท 
  4.2 การสอบวดัคุณสมบติั  3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ  4,000 บาท 
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  4.4 การสอบวทิยานิพนธ์ 
   4.4.1 ระดบัปริญญาโท 5,000 บาท 
   4.4.2 ระดบัปริญญาเอก 6,000 บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 

         (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่223/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพเิศษ 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
บัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 13/2548 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี     /2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2548 เท่านั้น 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 25,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,500 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้  2,000 บาท 
  4.2 การสอบวดัคุณสมบติั  3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ  4,000 บาท 
  4.4 การสอบวทิยานิพนธ์  5,000 บาท 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
 

         (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่641/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือตอ่การบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 และคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2549 โดยวธีิเวยีนเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 641/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู” 
 2. ประกาศน้ีให้ใช้บังคบัส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 
เป็นตน้ไป 
 3. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
     3.1 จดัเก็บภาคการศึกษาละ 12,000 บาท 
     3.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนจดัเก็บในอตัราคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
 4. ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้ เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
 

         (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  (ฉบับที ่    006 /2552) 
เร่ือง    การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา/วจิยั 
......................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  ประกอบกับข้อ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 447/2549) ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตาม
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 16/2551 เม่ือ
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551 จึงออกประกาศเก่ียวกบั การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ( ฉบบัท่ี   006 /2552)   
เร่ือง   การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนท่ีมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวจิยั     

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่    ปีการศึกษา  2551    เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนใดของคณะศึกษาศาสตร์   ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีและใหใ้ชป้ระกาศ ฉบบัน้ีแทน 
ขอ้ 4  ในประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลยั”   หมายถึง    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ”    หมายถึง     คณะศึกษาศาสตร์ 
  “คณบดี” หมายถึง     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นกัศึกษา” หมายถึง     นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  ท่ีไดรั้บทุนท่ีมี 
                     การจ่ายค่าธรรมเนียมการวจิยั    

ขอ้ 5   หลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
5.1   อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 
5.2   อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 
5.3  ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาลดหย่อนหรือ 

ยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกไดเ้ป็นการเฉพาะราย 
ขอ้ 6   การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยั   ใหใ้ชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  โดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1   เป็นค่าใชจ่้ายในการเตรียมขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์และการจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวจิยั 
6.2   เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาเก่ียวกบั 
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6.2.1 การเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6.2.2  การจดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยั ทั้งจากในและต่างประเทศ 
6.2.3  การน าเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
6.2.4 ค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งเดินทางไปท าการศึกษาวจิยับางส่วนใน

ต่างประเทศ 
6.2.5 การประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยั

ฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ขอ้ 7  ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาตามประกาศน้ี    ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี ให้คณบดีเป็นผูว้ินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี     3     มีนาคม    พ.ศ.  2552 

     
                         ( ลงช่ือ)ไพศาล   สุวรรณนอ้ย 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล   สุวรรณนอ้ย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่22/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
บณัฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ “หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวิชา” เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2548 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2548 และคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป ยกเวน้ นักศึกษาหลกัสูตร  
พยาบาลศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ ท่ีเป็นพนัธสัญญาตกลงให้
ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 775/2545)  ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวชิา ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 14,000  บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้     1,000   บาท 
  4.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์  2,500  บาท 
  4.3  การสอบวทิยานิพนธ์     3,500  บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและระเบียบ
หรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
                                (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
                        (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                                                           ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาล 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการหลกัสูตร และบงัเกิดผลดี 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2551  เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน  25451  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม  2551  จึงออก
ประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 578/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ี มีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  ท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้
ไป  
 ขอ้ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการพยาบาล ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 60,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 30,000  บาท 
   3.1.3 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพื่อส าเร็จการศึกษา และเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
   3.2  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
   3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวดัคุณสมบติั  3,000   บาท 
   3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์  6,000   บาท 
 ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2552 
                                (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
                        (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                                                           ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่116/2548) 
เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการใช้จ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการวจิยั 

ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------- 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมวิจยั ตามหลกัสูตรระดบั
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้ น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบดว้ย ขอ้ 6 ของประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 316/2544) ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และ
โดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 23/2548 เม่ือวนัท่ี 
29 พฤศจิกายน 2548 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ตาม
หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 116 /2548) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมวจิยั ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์” 
 ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณบดี”           หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาดา้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง  เงินท่ีเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวจิยั ตาม หลกัสูตร 

ระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
 ขอ้ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใหเ้รียกเก็บเฉพาะนกัศึกษาตามหลกัสูตร หรือสาขาวิชาระดบัปริญญา
เอก ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวจิยัจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ขอ้ 5. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอตัราและขอ้ก าหนดของแหล่งทุนแต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) โดยให้น าเขา้เป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย
ใหก้บัหลกัสูตรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในขอ้ 7 ของประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหยอ่น
หรือยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกไดเ้ป็นการเฉพาะราย 
 ขอ้ 6. หลกัเกณฑก์ารช าระเงิน 
  6.1 การช าระเงินค่าธรรมเนียม ให้ช าระท่ีหน่วยเงินรายได ้งานคลงั ส านักงานคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 
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  6.2 นักศึกษาท่ีคา้งช าระเงินค่าธรรมเนียม หรือช าระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกนั จะไม่ไดรั้บการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถดัไป จนกว่าจะช าระเงินค่าธรรมเนียมจน
ครบถว้น 
 ขอ้ 7. การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียม ใหใ้ชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  7.1 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการหลกัสูตรของสาขาวชิา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาในการเตรียมขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนเพ่ือใชใ้นการศึกษาวจิยั 
  7.3 เป็นค่าใชจ่้ายของนักศึกษาเก่ียวกบั การติดต่อส่ือสารทางวิชาการในการศึกษาวิจยั การ
จดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการ ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7.5 เป็นค่าใชจ่้ายในการไปน าเสนอผลงานทางวชิาการเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
  7.6 เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท าการศึกษาวิจยับางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยัฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัตามประกาศน้ี 
 การเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 8. ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศน้ี          
ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19 ธนัวาคม พ.ศ.2548 
     

     (ลงช่ือ)  สญัญา  ร้อยสมมุติ 
     (รองศาสตราจารยส์ญัญา  ร้อยสมมุติ) 
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
               ปฏิบติัราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่18/2549) 
เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการใช้จ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการวจิยั 

ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------- 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
โดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2549 เม่ือ
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2549 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั 
ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี   18 /2549) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยั ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณบดี”         หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาดา้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลกัสูตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
 ขอ้ 4 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนกัศึกษาตามหลกัสูตรหรือสาขาวิชาระดบัปริญญา
โท ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวจิยัจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ขอ้ 5 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอตัราและขอ้ก าหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) โดยให้น าเขา้เป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายส าหรับเป็นค่าใช่จ่าย
ใหก้บัหลกัสูตรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในขอ้ 7 ของประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหยอ่น
หรือยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกไดเ้ป็นการเฉพาะราย 
 ขอ้ 6 หลกัเกณฑก์ารช าระเงิน 
  6.1 การช าระเงินค่าธรรมเนียม ให้ช าระท่ีหน่วยการเงินและบญัชี งานคลงั ส านักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 
  6.2 นักศึกษาท่ีคา้งช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือช าระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกนั จะไม่ไดรั้บการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถดัไป จนกว่าจะช าระเงินค่าธรรมเนียมจน
ครบถว้น 
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 ขอ้ 7 การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียม ใหใ้ชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  7.1 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการหลกัสูตรของสาขาวชิา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาในการเตรียมขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์และการ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนเพ่ือใชใ้นการศึกษาวจิยั 
  7.3 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางวชิาการในการศึกษาวจิยั การ
จดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการ ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7.5 เป็นค่าใชจ่้ายในการไปน าเสนอผลงานวชิาการเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
  7.6 เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท าการศึกษาวจิยับางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการวจิยัฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยั 
 การเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 8 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศ
น้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
 
           (ลงช่ือ) วรุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม 
      (ศาสตราจารยว์รุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม) 
                คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1373/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 
-------------------------- 

เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ของคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ”    
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการและบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย   การ
จดัหลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า             
คณะเทคนิคการแพทย ์ โดยการเวยีนขอความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2552  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  24  กรกฎาคม 
2552  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

ขอ้  1   ประกาศน้ี  เรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1373/2552) 
เร่ือง   ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ”     

           ขอ้ 2    ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
                           ขอ้  3   อ ัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรม เนียมอื่นๆ  หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 
   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
          3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ         30,000  บาท 
          3.1.2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,000  บาท 
   3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้  หรือ เป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้  4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
   4.1  การสอบประมวลความรู้     2,000    บาท 
   4.2  การสอบการศึกษาอิสระ      4,000    บาท 
   4.3  การสอบวทิยานิพนธ์           5,000    บาท 
              ขอ้ 5  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 ขอ้ 6  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  
 
 
      (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2013/2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 

-------------------------- 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ” เพื่อให ้
บงัเกิดผลดีต่อการพฒันาองคก์ร การพฒันาดา้นวชิาการและวจิยั และการพฒันานกัศึกษาและอาจารย ์ เอ้ือประโยชน์
ต่อการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
 อาศัย อ านาจตามความในขอ้ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่ า ใช้ จ่ ายในการจัดการหลัก สูตรโครงการ พิ เศษ  โดยความ เ ห็นชอบของคณะกรรมการประจ า                           
คณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2552  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2013/2552) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาพยาธิวิทยา
คลินิกและการจดัการ” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2552  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการ
จดัการ ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษน้ี ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ย 
 ข้อ4  ค่าใช้จ่ ายใด ๆ ท่ี มิได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้น ๆ 
 กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 5  ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือ
ปัญหาการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

ประกาศ ณ วนัท่ี 4  พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
                                   (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารย ์กลุธิดา  ทว้มสุข) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
       ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2013/2552) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 
 

รายการค่าใช้จ่าย อตัราเบิกจ่ายไม่เกนิ (บาท) 
1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษา  

1.1 กรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก คนละ 100 บาท/ต่อการสอบหน่ึงคร้ัง    
(กรรมการไม่เกิน 10  คน) 

1.2 กรรมการสอบสมัภาษณ์ คนละ 20 บาท/ผูเ้ขา้สอบ 1 คน    
(กรรมการไม่เกิน 10  คน) 

      1.3 วชิาภาษาองักฤษ 
            กรรมการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ 

 

2000 บาท/วชิา 
ส่วนท่ีเกินจ านวน 10 คน  คิด
ค่าตอบแทนคนละ 100 บาท/ผูเ้ขา้
สอบ 1 คน   ทั้งน้ีรวมแลว้ไม่เกิน 
12,000 บาท 

1.4 วชิาประสบการณ์วชิาชีพ จ านวน 5 รายวชิา 
 

กรรมการออกขอ้สอบ 400 บาท/
วชิา 
กรรมการตรวจขอ้สอบ 50 บาท/ต่อ
ผูเ้ขา้สอบ 1 คน/วชิา ทั้งน้ีรวมแลว้
ไม่เกิน 12,000 บาท 

1.5 กรรมการคุมสอบ 250 บาท/คน/คาบ 
2. ค่าตอบแทนการสอน  

2.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลยัใหจ่้ายไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมตาม
คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดย
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

      อาจารยภ์ายนอกคณะ 
       

 
 
 

700-1000  บาท/ชัว่โมง 
   

2.2 อาจารยป์ระจ าภายในคณะ 
ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นอตัราดงัน้ี   
- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี 
- การสอนภาคปฏิบติัการ 
        อาจารยเ์จา้ของปฏิบติัการ 
        อาจารยช่์วยคุมฝึกปฏิบติัการ 
       ผูช่้วยเตรียมปฏิบติัการ 

 
 

500 บาท/ชัว่โมง 
 

200 บาท/คร้ัง 
120 บาท/คร้ัง 
100 บาท/คร้ัง 
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รายการค่าใช้จ่าย อตัราเบิกจ่ายไม่เกนิ (บาท) 
       เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดอุปกรณ์ 80 บาท/คร้ัง 

     2.3 อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 500 บาท/รายวชิา 
    2.4 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารของหลกัสูตร  100 บาท/รายวชิา/ภาคการศึกษา 
3. ค่าตอบแทนการสอนวชิาการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์  
    3.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ 2,000 บาท/เร่ือง 
    3.2 คณะกรรมการ สอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ 1,000 บาท/เร่ือง 
    3.3 คณะกรรมการ สอบการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ 1,000 บาท/เร่ือง 
    3.4 ค่าใชจ่้ายผูท้รงคุณวฒิุภายนอกในการสอบวทิยานิพนธ์ เฉพาะค่าเดินทาง ท่ีพกั ตามท่ีจ่าย

จริง ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
    3.5 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นกรรมการ สอบการศึกษา

อิสระ/วทิยานิพนธ์ 
1,000 บาท/คน/คร้ัง 

4. ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้ 3,000 บาท/คร้ัง 
5.  ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร/ปีการศึกษา  
     5.1 ค่าจา้งเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต 

ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามท่ีจ่ายจริง) 

    5.2  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 50,000 บาท (ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
หมายเหตุ: 1.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายดงัน้ี 

1.1 ถา้มีกรรมการ 2 คน(อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม)ใหจ่้ายประธานต่อ 
       กรรมการในอตัรา 2 :1 

                 1.2  ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธาน 50% (ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการใน 
       อตัราส่วนเท่าๆ กนั) 

 2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์  และกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายในอตัราส่วนเท่าๆ กนั ทั้งน้ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 3.  อตัราการจ่าย ขอ้ 1 และขอ้ 2 ใชก้บัรายวชิาท่ีด าเนินการสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย ์
                4. รายวิชาท่ีสังกัดต่างคณะให้คณะต้นสังกัดพิจารณาใช้อัตราของมหาวิทยาลัย(ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 640/2548 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ) ตามความ
เหมาะสม 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่46/2552) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกีย่วกบัหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ของคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
และ โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 จึงประกาศหลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย ์ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2552  เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 17/2546) ลงวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2546 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
(ฉบบัท่ี 38/2550) ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 และประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์ (ฉบบัท่ี 4/2551) ลงวนัท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ.2552 
 
 
 
                      (ลงช่ือ)   เกรียงไกร   กิจเจริญ) 
                (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร   กิจเจริญ) 
           คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที ่46/2552)  ลงวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกีย่วกบัหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
การเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลกัษณะหลกัสูตร 

                    ระดบัปริญญาโท 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง 

                  ภาคปกต ิ
                  2,000  บาท 

2. คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง                   1,000  บาท 
3. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ต่อคร้ัง (จ่ายไม่เกิน 2 คร้ัง)                   1,000  บาท 
4.กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ หรือ
มหาวทิยาลยัฯ) 

          1,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 

5.กรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ)           1,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 
6. ค่าใชจ่้ายผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ใน 
     6.1 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
     6.2 การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 

 
หมายเหตุ 
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายดงัน้ี 

1. ถา้มีกรรมการ 2 คน (อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) ใหจ่้ายประธานต่อกรรมการ ใน
อตัรา 2 : 1 

2. ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธาน 50% ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั โดยไม่รวมค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ
หรือมหาวทิยาลยั 
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การเรียนการสอนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลกัษณะหลกัสูตร 

                    ระดบัปริญญาเอก 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีบณัฑิตต่อเร่ือง 

                  ภาคปกต ิ
                  10,000  บาท 

2.คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ต่อคร้ัง (จ่ายไม่เกิน 2 คร้ัง)                    2,000  บาท 
3. คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ต่อเร่ือง                    2,000  บาท 
4. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อคร้ัง (จ่ายไม่เกิน 2 คร้ัง)                    2,000  บาท 
5.กรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ หรือ
มหาวทิยาลยัฯ) 

          1,500  บาทต่อคร้ังต่อคน 

6.กรรมการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ)           1,500  บาทต่อคร้ังต่อคน 
7. ค่าใชจ่้ายผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ใน 
    7.1 การสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
    7.2 การสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 

 
หมายเหตุ 
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายดงัน้ี 

1. ถา้มีกรรมการ 2 คน (อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) ใหจ่้ายประธานต่อกรรมการ ใน
อตัรา 2 : 1 

2. ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธาน 50% ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั โดยไม่รวมค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ
หรือมหาวทิยาลยั 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่26/2549) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
-------------------------- 

 
  เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษาของ
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศยั อ านาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาท่ีไดรั้บเงินทุนท่ีสามารถใหเ้รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัได ้ใหเ้ก็บในอตัรา
สูงสุดท่ีทุนสามารถใหไ้ด ้แต่ไม่เกิน คนละ 80,000 บาท/ภาคการศึกษา 

2. นกัศึกษาไดรั้บทุนท่ีไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการวจิยั หรือไม่ไดรั้บเงินทุน ไม่ตอ้ง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการวจิยั 

3. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
 
 
            (ลงช่ือ)    ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
     (รองศาสตราจารยชู์ชาติ  อารีจิตรานุสรณ์) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  2161/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ 
หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา” 

------------------------------- 
 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ
หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552  และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2552 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2161/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและ
การกีฬา”  
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2553  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราคา่ธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดบัปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  50,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  25,000 บาท 

3.1.2 ระดบัปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  40,000 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  20,000 บาท 
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  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็น 
     การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ี 
     ตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้   2,000 บาท 
  4.2 การสอบวดัคุณสมบติั   3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ    4,000 บาท 
  4.4 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 5,000 บาท 
  4.5 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 6,000 บาท 

ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 

    (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                      (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                      ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  2162/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

         หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา” 
------------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ    หลกัสูตรสาขาวิชา
ร่วม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อการพฒันาองค์กร การพฒันาดา้น
วชิาการและวจิยั และการพฒันานกัศึกษาและอาจารย ์เอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552     เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552   จึง
ออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี2162/2552) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา”  
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษน้ี ให้จ่าย
ไดต้ามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ ายใดๆ ท่ี มิได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นๆ 
 กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 5 ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
       (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                      (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                     ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่105/2554) 
เร่ือง การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา 
------------------- 

  เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  อาศยัอ านาจตามความใน ขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 447/2549) เร่ือง 
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2554 จึงออกประกาศเก่ียวกับการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา  
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น     (ฉบบัท่ี 
105/2554) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา” 
  ขอ้ 2.  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา เป็นจ านวน 80,000.- บาท ต่อภาคการศึกษา โดยใหเ้รียกเก็บในภาค
การศึกษาถดัไป หลงัจากท่ีนกัศึกษาสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัแลว้ 
  ขอ้ 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั อาจพิจารณาลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการวิจยัหรือผอ่นช าระ
ตามขอ้ 3 เป็นการเฉพาะราย ได ้
  ขอ้ 5. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ
หรือปัญหาการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
    ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
                                               (ลงช่ือ)      อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 
                                             (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 
                                                        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
                                               รักษาราชการแทนคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่220/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
-------------------------- 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ส าหรับหลกัสูตรโครงการ
พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบณัฑิต  ทุกสาขาวชิา”    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการและ
บงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย   การ
จดัหลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  คราวประชุมวิสามัญ  คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 24  พฤศจิกายน  2548  และคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2549 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

ข้อ  1   ประกาศน้ี  เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 220/2549) เ ร่ือง   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์หลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต” 

ข้อ 2    ให ้ประกาศ น้ีมีผลบ ังค ับใช ้ส าหรับน ักศึกษา ที่ เข ้าศึกษาในมหาวิทยาล ัย 
ขอนแก่น ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ขอ้  3   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวิชา ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 
   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
          3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ          28,000  บาท 
          3.1.2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน     14,000  บาท 
   3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้  หรือ เป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
  ขอ้  4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
   4.1  การสอบประมวลความรู้     1,500    บาท 
   4.2  การสอบการศึกษาอิสระ     2,500    บาท 
   4.3  การสอบวทิยานิพนธ์          3,000    บาท 
  ขอ้ 5  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ขอ้ 6  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี   กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ  หรือ ปัญหา
การปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549   
 
      (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบับแก้ไข) 
-------------------------- 

เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ  
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุม คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 และท่ีประชุมคณบดี  คราวประชุมคร้ังท่ี 
8/2555  เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 จึงขอแกไ้ขค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ ตามขอ้ 3.2  ขอ้ 
3.3 ขอ้ 3.4 ขอ้ 4.3 และขอ้ 4.4 ในบญัชีแนบทา้ยตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 1172/2549) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัรายละเอียดบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน  พ.ศ.2555 
 
 
 
            (ลงช่ือ)   เด่นพงษ ์ สุดภกัดี 
                 (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์ สุดภกัดี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                              ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

230 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1172/2549) 

อตัราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1064/2555) 

อตัราจ่าย 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
 3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้

โครงวทิยานิพนธ์ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กนั กรณี
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกให้
จ่ายในสดัส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน 

2,400 บาท
ต่อคร้ัง 

3.ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ 
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้
โครง วทิยานิพนธ์ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่าๆกนั 

3,000 บาท
ต่อคร้ัง 

      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กนั กรณี
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกให้
จ่ายในสดัส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน 

2,500 บาท
ต่อคร้ัง 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระโดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการ คนละเท่าๆกนั 

3,000 
บาทต่อ
คร้ัง 

      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายเม่ือไดต้ดัสินผล
แลว้ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการคนละ
เท่า  ๆ กนั กรณีกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกใหจ่้ายใน
สดัส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 บาท
ต่อคร้ัง 

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายเม่ือไดต้ดัสิน
ผลแลว้ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า  ๆ กนั 

4,000 
บาทต่อ
คร้ัง 

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร 
       4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจดั

การศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
ในวนัหยดุราชการเตม็วนั โดยมีเวลา
ปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ 7 ชัว่โมง 
ใหจ่้ายในอตัราต่อไปน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและ

เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา 

 
300 บาท
ต่อวนั 
200 บาท
ต่อวนั 

 
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจดั

การศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานในวนัหยดุราชการหรือ
นอกเวลาราชการ ใหเ้บิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
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รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1172/2549) 

อตัราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1064/2555) 

อตัราจ่าย 

รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้ง
ชัว่คราว 

       4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจดั
การศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการติดต่อกนัไม่นอ้ย
กวา่ 3 ชัว่โมงคร่ึง ใหจ่้ายค่าตอบแทน
ดงัน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและ

เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา 
รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้ง
ชัว่คราว(กรณีการปฏิบติังานไม่
ครบตามก าหนดไวข้า้งตน้ใหคิ้ด
เฉล่ียเป็นชัว่โมงเศษของชัว่โมงให้
ตดัท้ิง และในหน่ึงวนัใหมี้สิทธ์ิ
ไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการไดค้ร้ังเดียว 

 
 
300 บาท
ต่อวนั 
200 บาท
ต่อวนั 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1172/2549) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------------- 

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 และท่ีประชุมคณบดี 
คราวประชุมคร้ังท่ี 14/2548 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2548 จึงขอออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1172/2549) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2547) เ ร่ือง ค่าตอบแทนคณาจารย ์
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ลงวนัที 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2547 
 ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 
  “คณะ”       หมายถึง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “โครงการ”   หมายถึง  โครงการพิเศษเพื่อผลิตบณัฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
 ขอ้ 5  อตัราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ   เพื่อผลิตบัณฑิตหลกัสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบณัฑิต ใหค้ณะฯ จ่ายตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 อตัราค่าใชจ่้ายใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ย ให้ใชอ้ตัราค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้น ๆ กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีสามารถ
ใชไ้ด ้โดยอนุโลมใหอ้ธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 6 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2549 
            (ลงช่ือ)   พิศาล  ศิริธร 
      (รองศาสตราจารยพ์ิศาล  ศิริธร) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 
                                                                             ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

233 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

บัญชีแนบท้ายตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1172/2549) 
เร่ือง อตัราค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวชิา   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

รายการค่าใช้จ่าย อตัราจ่าย 
1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษา 
 1.1 กรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก คนละ 

 
300 บาทต่อวนั 

 1.2 กรรการออกขอ้สอบ เหมาจ่าย 800 บาทต่อวชิา 
 1.3 กรรมการตรวจขอ้สอบปรนยั ชุดละ 30 บาทต่อชุด 
 1.4 กรรมการตรวจขอ้สอบอตันยั ชุดละ 100 บาทต่อชุด 
 1.5 กรรมการสอบสมัภาษณ์ 50 บาท/ผูเ้ขา้สอบ 1 คน 
 1.6 กรรมการคุมสอบคนละ 100 บาทต่อชัว่โมง 
 1.7 กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะกิจ 100 บาทต่อชัว่โมง 
2. ค่าตอบแทนการสอน 
 2.1 ค่าตอบแทนการสอนวชิาบรรยาย 

- หมวดวชิาบงัคบั ใหจ่้ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายซ่ึงรวมถึงการออก
ขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ ตรวจรายงานและคุมสอบในอตัรา  (ใน
กรณีเชิญอาจารยพ์ิเศษใหจ่้ายค่าตอบแทนในอตัราชัว่โมงละ 600 
บาทอตัราน้ีรวมอยูใ่นอตัราเหมาจ่าย) 

-  หมวดวชิาเลือก ใหจ่้ายค่าตอบแทนตามจ านวนนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในอตัราคนละ 

10,000 บาทต่อหน่วยกิต 
 
1,000 บาทต่อหน่วยกิต          
(แต่รวมทั้งกลุ่มแลว้ไม่เกิน 
10,000 บาทต่อหน่วยกิต) 

      2.2 ค่าตอบแทนการสอนวชิาปฏิบติัการ ใหจ่้ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอตัรา 1,500 บาทต่อหน่วยกิต 
     2.3 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และควบคุมวทิยานิพนธ์ 9,000 บาทต่อเร่ือง  

(กรณีกรรมการ 2 คน ใหจ่้าย
ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 
4,000 บาท) 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ 

3,500 บาทต่อคร้ัง (กรณี
นกัศึกษาเกิน 5 คน ใหจ่้ายเพ่ิม
คนละ 500 บาท แต่รวมแลว้ไม่
เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง) 

      3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กนั กรณีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกใหจ่้ายใน
สดัส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

 

2,400 บาทต่อคร้ัง 
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รายการค่าใช้จ่าย อตัราจ่าย 
      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการ

คนละเท่า ๆ กนั กรณีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกใหจ่้ายในสดัส่วน
สองเท่าของกรรมการภายใน 

2,500 บาทต่อคร้ัง 

      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายเม่ือไดต้ดัสินผลแลว้ โดย
ใหแ้บ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า  ๆ กนั กรณีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกใหจ่้ายในสดัส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 บาทต่อคร้ัง 

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร 
4.1 ค่าจา้งเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตไม่เกินปีละ 

 
5,000 บาทต่อหลกัสูตร 

4.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไม่เกินเดือนละ 1 คร้ัง
คนละ 

300 บาทต่อคร้ัง 

       4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใน
วนัหยดุราชการเตม็วนั โดยมีเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ 7 ชัว่โมง ให้
จ่ายในอตัราต่อไปน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 

 
 
 
300 บาทต่อวนั 
200 บาทต่อวนั 

       4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานนอก
เวลาราชการติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงคร่ึง ใหจ่้ายค่าตอบแทนดงัน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว
(กรณีการปฏิบติังานไม่ครบตามก าหนดไวข้า้งตน้ใหคิ้ดเฉล่ียเป็น
ชัว่โมงเศษของชัว่โมงใหต้ดัท้ิง และในหน่ึงวนัใหมี้สิทธ์ิไดรั้บ
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการไดค้ร้ังเดียว 

 
 
300 บาทต่อวนั 
200 บาทต่อวนั 

หมายเหตุ  การคิดภาระงานใหคิ้ดตามชัว่โมงท่ีสอนจริง 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที ่3/2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกต ิ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ขอ้ 9  แห่งประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 805/2553)  เร่ือง หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกบั
หลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบปกติ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คราวประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม  2553 และคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2554  จึงออกประกาศเก่ียวกบั 
หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2554) เร่ือง หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายใน
การจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 12/2549) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 5,000 บาทต่อเร่ือง โดยแบ่งจ่ายตามเกณฑด์งัน้ี 
     - กรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 3,000 บาท กรรมการ2,000 บาท 
     - กรรมการ 3 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ2,000 บาท กรรมการคนละ 1,500 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 3,000 บาทต่อคร้ัง โดยใหแ้บ่งจ่าย 
       คนละเท่า ๆ กนั  

                        4.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 4,000 บาทต่อคร้ัง โดยใหแ้บ่งจ่ายคนละ 
                                      เท่าๆ กนั   
 ขอ้ 5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการการสอบการศึกษาอิสระ 
                        5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  3,500 บาทต่อเร่ือง โดยแบ่งจ่ายตาม 
                                      เกณฑด์งัน้ี 

   - กรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 2,000 บาท กรรมการ 1,500 บาท 
   - กรรมการ 3 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 1,500 บาท กรรมการคนละ 1,000 บาท 
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5.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาทต่อคร้ัง โดยให้มีนักศึกษา
สอบไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ในการสอบ 1 คร้ัง โดยใหแ้บ่งจ่ายคนละเท่าๆ กนั(ในกรณีท่ีมีนกัศึกษาเขา้สอบนอ้ยกวา่ 5 
คน ใหจ่้ายค่าตอบแทนในอตัรา 800 บาท ต่อนกัศึกษา 1 คน แต่รวมแลว้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อการสอบ 1 คร้ัง)  

5.3  ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ใหจ่้ายเป็นการเหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ
คร้ัง ซ่ึงรวมถึงการออกขอ้สอบ การคุมสอบ การตรวจขอ้สอบ และการสอบปากเปล่า(ถา้มี) และจ่ายเม่ือไดต้ดัสิน
ผลการสอบแลว้ ในอตัรา 5,000 บาทต่อคร้ัง โดยใหมี้ผูเ้ขา้สอบไม่นอ้ยกวา่ 5 คนต่อคร้ัง  (ในกรณีท่ีมีนกัศึกษาเขา้
สอบนอ้ยกวา่ 5 คน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอตัรา 1,000 บาทต่อนกัศึกษา  1 คน แต่รวมแลว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อ
การสอบ 1 คร้ัง 
 ขอ้ 6 ใหค้ณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี โดยใหมี้อ านาจในการอนุมติั
การเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 21 มกราคม  พ.ศ.2554 
 
 
                (ลงช่ือ)  พิษณุ  อุตตมะเวทิน 
       รองศาสตราจารยพ์ิษณุ  อุตตมะเวทิน) 
              คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2978/2556) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ
คณะทนัตแพทยศาสตร์ ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ลงวนัท่ี 1 ตุลาคมพ.ศ.2552  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 และ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  จึง
ออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 2978/2556) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
ทนัตกรรมจดัฟัน” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิก ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1354/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา  ทนัตกรรมจดัฟัน ลง
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 ขอ้ 4  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัต
แพทยศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน มีดงัน้ี 
  4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  60,000  บาท 
   4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  30,000  บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ  210,000  บาท 
  4.3 กรณีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึง
หน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
  4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
   4.4.1 การสอบวทิยานิพนธ์  5,000 บาท 
   4.4.2 การสอบประมวลความรู้ 2,000  บาท 
   4.4.3 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
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 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ลงวนัท่ี 
1 ตุลาคม  พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของอธิการบดีถือเป็นท่ีสุด 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 ธนัวาคม  พ.ศ.2556 
   
                                 (ลงช่ือ)     เด่นพงษ ์ สุดภกัดี 
                        (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์ สุดภกัดี) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                        ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  966 /2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 
-------------------------- 

 

เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   “หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต”   เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548)  เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี   3/2548 เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2548  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี   
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น   (ฉบบัท่ี  966/2548)   เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆส าหรับหลกัสูตรการวางแผนภาค และ
เมืองมหาบณัฑิต  ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ  30,500  บาท 

 3.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,250  บาท  
3.2  กรณีลงทะเบียนวิชาฝึกงานวิชาเดียวในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาไม่ต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.3  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ ต่อคร้ัง  5,000  บาท 
ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 

          (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
     (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                               ปฏิบติัราชการแทน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  1057 /2548) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 
-------------------------- 

 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ ของคณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”  เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อการ
พฒันาองคก์ร การพฒันาดา้นวิชาการและวิจยั และการพฒันานกัศึกษาและอาจารย  ์เอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 6 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี   3/2548 เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   1057/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต” 

ขอ้ 2  ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตร

โครงการพิเศษน้ี ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
ขอ้ 4  ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  และระเบียบหรือประกาศ
ของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นๆ 

กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 

ขอ้ 5  เพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินการ อธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิตโครงการพิเศษ   และรับผิดชอบฐานะการเงินของ
โครงการและให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือคณบดีของคณะท่ีให้บริการสอนรายวิชาในหลกัสูตร
โครงการพิเศษน้ีมีอ านาจในการอนุมติัหลกัการและเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี จากรายรับ
ท่ีไดรั้บจดัสรร 

ขอ้ 6  ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    27     ธนัวาคม  พ.ศ.  2548 
           (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
                  (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                                                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                          ปฏิบติัราชการแทน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่  1057 /2548) 
  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตร การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
อตัราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกนิ (บาท) 

1. ค่าใชจ่้ายส าหรับการรับนกัศึกษาเขา้ศึกษา  
1.1 กรรมการออกขอ้สอบและตรวจกระดาษค าตอบ เหมาจ่ายคร้ังละ 5,000   
1.2 กรรมการสอบสมัภาษณ์ ต่อนกัศึกษาท่ีเขา้สอบหน่ึงคน 50   
1.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 100 /ชัว่โมง 

2 ค่าตอบแทนการสอน  
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี  

2.1.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลยั ชัว่โมงละ 1,200   
2.1.2 อาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั ชัว่โมงละ  600 

2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบติั ชัว่โมงละ 500   
2.3 กรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ   ต่อเร่ือง 3,500 
2.4 กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ต่อเร่ือง 5,600 

3 ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อคร้ัง 2,500 

3.1.1 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 2 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,500   
                      - กรรมการ คนละ 1,000   

3.1.2 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 3 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,200   
                      - กรรมการ คนละ 650   

3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อคร้ัง สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท  
นกัศึกษา 5 คนแรก คนละ 
700 บาท ถา้เกินจ่ายเพ่ิม  
500/นกัศึกษา 1 คน แต่รวม
แลว้ไม่เกินอตัราสูงสุดท่ี
ก าหนดต่อการสอบ 1 คร้ัง 

3.2.1 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 3 คน  
                      - ประธานกรรมการ   2,000 
                      - กรรมการ คนละ 1,500 
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รายการค่าใช้จ่าย 
อตัราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกนิ (บาท) 

3.2.2 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 4 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,400   
                      - กรรมการ คนละ 1,200   

3.3 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ต่อคร้ัง  2,000 
3.4 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ต่อคร้ัง  

3.4.1 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 3 คน  
                      - ประธานกรรมการ   2,000 
                      - กรรมการ คนละ 1,500 

3.4.2 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 4 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,400   
                      - กรรมการ คนละ 1,200   

3.4.3 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 5 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,400   
                      - กรรมการ คนละ 900   

4 ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร  
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เหมาจ่าย เดือนละ 10,000 
4.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานนอกเวลาราชการของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั 

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน 1 คาบ การปฏิบติังาน 1 คาบ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 150/คาบ   
4.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปีละ  10,000 

5 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัส าหรับคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการหลกัสูตร ตามจ่ายจริง 20,000 

6 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   
6.1 ค่าเล้ียงรับรองบุคคลท่ีไดรั้บเชิญเก่ียวกบัการสอนหรือการจดัการ

หลกัสูตรตามจ่ายจริง คร้ังละ  1,000 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  695/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาโท 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
------------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท  
ของคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการหลกัสูตรโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจดัการ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549  เม่ือ
วนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์ 2549  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 
3/2549 โดยวธีิเวยีนตามหนงัสือท่ี    ศธ  0514.23.6/ว1151, 1238  ลงวนัท่ี 9,18 พฤษภาคม พ.ศ.2549   จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 695/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น”  
 ขอ้ 2  ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ตน้  ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ระดบัปริญญาโท  คณะวิทยาการจดัการ  
ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา  
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  32,500 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  16,250 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

ประกาศ ณ วนัท่ี  2 มิถุนายน   พ.ศ.2549 
(ลงช่ือ)   กลุธิดา  ทว้มสุข 

                                (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่322/2553 ) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาเอก 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
------------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
ปริญญาเอก  ของคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือ
ต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  25  ธันวาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม  2553  จึงออก
ประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 322/2553) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น”  
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ท่ี
จดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  ชุดวิชาละ 58,000 บาท มี 9 
ชุดวชิา ตลอดหลกัสูตรและส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบ 9 ชุดวิชา  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตาม
ระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้  หรือเป็นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ย  เพ่ือส าเร็จการศึกษาโดยเหลือหน่วย
กิตท่ีตอ้งลงทะเบียน อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ  
   3.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  69,000 บาท 
   3.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  34,500 บาท 
  3.3 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
รายการค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิ(บาท) 

การสอบวดัคุณสมบติั(Qualifying Examination) 3,000 
การสอบวทิยานิพนธ์ 6,000 
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ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.2553 
 

(ลงช่ือ)   กลุธิดา  ทว้มสุข 
                                (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  2164/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 
------------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและ
การจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ 4/2552  เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2552  จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2164/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม”  
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดบัปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  55,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  27,500 บาท 

3.1.2 ระดบัปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  30,500 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  15,250 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็น 

     การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ี 
     ตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบวดัคุณสมบติั    3,000 บาท 
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  4.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท          5,000 บาท 
  4.3 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก          6,000 บาท 

ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
 

                (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                             (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                 ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  2165/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 
------------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ    หลกัสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อการพฒันาองคก์ร การพฒันาดา้นวิชาการและวิจยั และ
การพฒันานักศึกษาและอาจารย ์เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ   4/2552    เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 และโดย              
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี                    
16 พฤศจิกายน 2552  จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2165/2552) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา”  
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตร “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรม
หาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษน้ี ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดใน
บญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ ายใดๆ ท่ี มิได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นๆ 
 กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 5 ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
 
                (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                                         (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                                 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                                ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชี แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2165/2552) 
ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ   

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 
------------------------------- 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อตัราค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคดัเลอืกเข้าศึกษา  
 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกขอ้สอบและตรวจกระดาษค าตอบ 

แต่ละวชิาชัว่โมงละ 100 บาทต่อผูเ้ขา้สอบ 1 คน ทั้งน้ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยวชิาละ 1,000 บาท ไม่เกินวชิาละ 12,000 บาท 

1,000/วชิา 

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  50บาท/ผูเ้ขา้สอบ1 คน 
 1.3   ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  150 บาท/ชัว่โมง 
 1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานท่ีปฏิบติังานใน  
            วนัท าการมีสิทธิเบิกเงินไดไ้ม่เกินวนัละ 4 ชัว่โมง 80 บาท/ชัว่โมง 
            วนัหยดุราชการมีสิทธิเบิกเงินไดไ้ม่เกินวนัละ 7 ชัว่โมง 100 บาท/ชัว่โมง 
2. ค่าตอบแทนการสอน  
 2.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลยั ชัว่โมงละ 

           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
1,000 
2,000 

 2.2 อาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั  
  - การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ชัว่โมงละ 

           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
700 

1,000 
  -  การสอนภาคปฏิบติั ชัว่โมงละ 500 
 2.3 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานช่วยการสอน ชัว่โมงละ 100 
 2.4 กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อเร่ือง 12,000 
 2.5 กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อเร่ือง 42,000 
3. ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ  
 3.1 กรรมการด าเนินการสอบกลางภาคและสอบประจ าภาค  คนละ 500/วนั 
 3.2 กรรมการออกขอ้สอบ และตรวจขอ้สอบ ต่อนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ คนละ 20 
 3.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 150/ชัว่โมง 
 3.4 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานพิมพห์รือผลิตขอ้สอบ วชิาละ 300 
 3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ปริญญาเอก ต่อเร่ือง 4,000 
 3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อคร้ัง 2,000 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

250 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อตัราค่าใช้จ่าย (บาท) 

 3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อคร้ัง 4,000 
 3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อคร้ัง 4,000 
 3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อคร้ัง 5,000 
 หมายเหต ุ

1. ใหใ้ชอ้ตัราปริญญาโท ส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
และอตัราปริญญาเอก ส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง 

2. ในกรณีท่ีหลกัสูตรเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความจ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการสอบในอัตราท่ีสูงกว่าวงเงินท่ี
ก าหนดขา้งตน้ ใหด้ าเนินการไดโ้ดยขออนุมติัจากคณบดี 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
ประกาศน้ีให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนดเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
นั้น จะตอ้งเป็นไปตามประกาศฯ (ฉบบัท่ี 640/2548)  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัสูตร  
 4.1 ค่าบริหารจดัการของคณะ  
  4.1.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไม่เกินเดือนละ 2 

คร้ังๆ ละไม่เกินคนละ 
300/คร้ัง 

  4.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลกัสูตร เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 
  4.1.3 ค่าจา้งเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไม่เกินปีละ 
20,000 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย เงนิทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ 

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525 
-------------------------- 

 เน่ืองดว้ยราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ ไดจ้ดัสรรเงินทุนจ านวนหน่ึง เพ่ือจดัตั้งเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเห็นสมควรตราระเบียบวา่ดว้ยเงินทุนการศึกษาของราชกรีฑา
สโมสรกรุงเทพฯ  ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2525  ไว ้อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2521  สภามหาวทิยาลยั จึงตราระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 

กรุงเทพฯ  ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525” 
ขอ้ 2. ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. บณัฑิตวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นผูด้  าเนินการจดัการเงินทุนการศึกษาน้ี 
ขอ้ 4. ทุนแต่ละทุนจะใหภ้ายในระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกนั โดยแต่ละปีผูไ้ดรั้บทุนจะไดรั้บเงินเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึง 

ของเงินทุนทั้งหมด 
ขอ้ 5. นกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิรับทุนจะตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัเรียนอยูช่ั้นปีท่ีหน่ึงในบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูมี้ความประพฤติ 

ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 ในหน่วยกิตท่ีศึกษามาแลว้ 
ไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และตอ้งสอบผา่นตามเกณฑข์องบณัฑิตวทิยาลยัทุกวชิาดว้ย 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาลาพกัการศึกษา หรือลาออกจากการศึกษาไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตามหรือไม่
สามารถท่ีจะรักษาระดบัของคะแนนเฉล่ียสะสมไวไ้ดต้ามขอ้  5 บณัฑิตวิทยาลยัจะตดัการให้ทุนคร้ัง
ต่อไป แต่ในกรณีการเจ็บป่วยจะไดรั้บการพิจารณา 

ขอ้ 7. ในกรณีท่ีนักศึกษาผูไ้ดรั้บทุนขาดคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บทุนต่อไป ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามนักศึกษาคน
ใหม่อาจจะไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุนแทน 

ขอ้ 8. ทุนการศึกษาน้ีจะใหแ้ก่นกัศึกษาในสาขาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนในบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ขอ้ 9. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  27  มีนาคม 2525 
 
                                                                                                          (ลงช่ือ)  วจิิตร  ศรีสอา้น 
 (ศาสตราจารยว์จิิตร  ศรีสอา้น) 
 นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย  ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2531 
-------------------------- 

 
 ดว้ยมหาวทิยาลยัขอนแก่น มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการวจิยัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชนบทจึงให้
ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวิจยัในการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สภา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ.2521  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวิจยัในการท า

วทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2521” 
ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 
 3.1 ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์  หมายถึง เงินทุนท่ีรัฐบาลจดัสรรใหแ้ก่  
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 3.2 นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาสงักดับณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 3.3 วทิยานิพนธ์ หมายถึง วทิยานิพนธ์ท่ีก าหนดในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและเอก 
ขอ้ 4. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุนอุดหนุน 
 4.1 เป็นผูท่ี้เสนอหวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 4.2 เป็นผู ้ท่ี มีความประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.3 ไม่เป็นผูท่ี้เคยรับโทษทางวนิยันกัศึกษา 
ขอ้ 5. หากภายหลงัปรากฏวา่ผูท่ี้ไดรั้บทุนอุดหนุนขาดคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้ มหาวทิยาลยัจะพิจารณาตดัสิทธ์ิ

การรับทุนและเรียกทุนอุดหนุนคืน 
ขอ้ 6. ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูก้  าหนดหวัขอ้หรือเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาใหทุ้นอุดหนุน

วธีิการคดัเลือกผูรั้บทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยัและแนวปฏิบติัในการมอบทุนอุดหนุนการคน้ควา้
และวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์ 

ขอ้ 7. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอ านาจออกประกาศอ่ืนใดเก่ียวกบัทุนอุดหนุน  
การคน้ควา้และวจิยั ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ.2531 
 

                                                                                                       (ลงช่ือ)  อาทร  ชนเห็นชอบ 
 (นายอาทร  ชนเห็นชอบ) 
  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1069/2550) 
เร่ือง  ทุนวจิยั ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพือ่ให้สามารถรับนักศึกษาทีม่คีวามสามารถ 

และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลกัสูตรและท าวจิยัในสาขาทีอ่าจารย์มคีวามเช่ียวชาญ 
-------------------------- 

         เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ให้เช่ือมโยงกบั
กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลยั และเป็นการสร้างศกัยภาพคณาจารยบ์ัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับ
นกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษาในหลกัสูตร และผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ บณัฑิตวิทยาลยั ร่วมกบัฝ่ายวิจยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จึงไดร่้วมมือในการจดัหาทุนวจิยั ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และไดอ้อกประกาศ
เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 ข้อ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น เร่ือง ทุนวิจยั ส าหรับคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 
เพื่อใหส้ามารถรับนกัศึกษาท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงเขา้ศึกษาในหลกัสูตรและท าวิจยัในสาขาท่ีอาจารยมี์
ความเช่ียวชาญ” 
 ข้อ 2. ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั”  หมายถึง   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา”  หมายถึง    อาจารย ์ขา้ราชการ พนกังาน ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบั  บณัฑิตศึกษาและเป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์    
  “อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์”  หมายถึง   อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหรั้บผิดชอบ 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจาณาเคา้โครง การใหค้  าแนะน าและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกา้วหนา้และการสอบวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ข้อ 4.  วตัถุประสงค์ของการให้ทุน 
  เพ่ือใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษา สามารถท าวจิยัร่วมกนัและเพ่ือผลิตงานวจิยัท่ีมีคุณภาพสูง สอดคลอ้ง
กบัทิศทางการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
 ข้อ 5. ผู้มสิีทธ์ิขอรับทุน 
  ในหลกัการของการให้ทุนเป็นการให้ทุนผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาบัณฑิตศึกษา  โดยผูมี้สิทธ์ิ
ขอรับทุนตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  5.1 เป็นอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ได ้
  5.2 เป็นผูท่ี้มีผลงานดีในดา้นการให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีนักศึกษาในความดูแลท่ี
ส าเร็จการศึกษามาแลว้ 

5.3 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีพิจารณาใหไ้ดรั้บทุน เม่ือรับนกัศึกษาเขา้มาแลว้ ตอ้งรับเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาคนนั้น 
 ข้อ 6. รายละเอยีดของทุน 

6.1 ทุนท่ีใหผ้า่นอาจารยท่ี์ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1) ทุนระดบัปริญญาโท ทุนละ 250,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร 2 ปีการศึกษา)  
   2) ทุนระดบัปริญญาเอก ทุนละ 500,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร 3 ปีการศึกษา) 
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ในกรณีเป็นนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ให้
สมคัรทุนระดบัปริญญาโทก่อน 
  6.2  ทุนครอบคลุมค่าใชจ่้าย ในเร่ืองต่อไปน้ี  
   1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลกัสูตรท่ีเปิดสอนภาคปกติ)   
   2) ค่าใชจ่้ายประจ าเดือนของนกัศึกษาเจา้ของวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
   3) ค่าใชจ่้ายในการน าเสนอผลงาน หรือค่าตีบทความจากผลงานวทิยานิพนธ์ 

4) ค่าใชจ่้ายในการท าวทิยานิพนธ์   
  6.3  จ านวนทุน ประมาณ  20 ทุนต่อปี 

6.4  อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีพิจารณาให้ไดรั้บทุนตอ้งด าเนินการให้ไดน้กัศึกษารับทุน ภายใน 
2 ภาคการศึกษา ถา้พน้ก าหนดแลว้จะตอ้งคืนทุน     
 ข้อ 7. การคดัเลอืกผู้ได้รับทุน  

7.1 บัณฑิตวิทยาลยั และฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือท า
หนา้ท่ี ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาและคดัเลือกโครงการวจิยัใหไ้ดรั้บทุน 

 7.2 บัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นผู ้ด าเนินการรับสมัคร จัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด ทั้ ง
แบบฟอร์มประกาศรับสมคัร  และการประกาศผลทุน  
  ข้อ 8. หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกทุนในเบือ้งต้น 

 8.1 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษาตอ้งมีโครงการวจิยัท่ีแน่นอน มีกรอบการท าวิจยัท่ีชดัเจน โดยจะตอ้ง
ผ่านเกณฑ์การประเมินดา้นคุณภาพ จากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนการจดัสรรทุนจะพิจารณาตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของแผนงานวจิยั 

 8.2 อาจารย์ต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีชัดเจน ตามหลักของการเขียนเค้าโครงวิจัย และมี
แผนการด าเนินการท่ีแน่นอน ตามแบบฟอร์มท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด และแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นของการท่ี
ตอ้งมีนกัศึกษาไปท าวจิยัร่วมในโครงการ 

 8.3 โครงการวจิยัท่ีขอทุน ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงกบัโครงการวิจยัอ่ืนของอาจารย์
หรือสอดคลอ้งกบักรอบทิศทางการวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น   

 8.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพสูง  และมีโอกาส
ท่ีจะท าวจิยัใหเ้ป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลงานให้สามารถน าไปเผยแพร่ในระดบัชาติ
และระดบันานาชาติเป็นหลกั 

 8.5 นักศึกษาท่ีได้รับทุนน้ีจะต้องไม่ เป็นผู ้ท่ี รับทุนอ่ืนๆ ของคณะ หน่วยงาน หรือ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีไดรั้บทุนวจิยัจากหน่วยงานภายนอก  
  ข้อ 9.  คุณสมบัตขิองนักศึกษาทีไ่ด้รับทุน 
   9.1 กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท 
    1) เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่  3.25 หรืออยูใ่นกลุ่ม 5% 
แรกของผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวชิานั้น 
    2) มีความสามารถและมีใจรักท่ีจะเป็นนกัวจิยั 

3) ตอ้งเขา้ศึกษาในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น หลกัสูตรแผน ก ภาคปกติ  แบบเตม็เวลา 
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4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง  
   9.2 กรณีของการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

1) เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือบุคคลท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท หรือผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.50 และหรือมีผลการสอบ
วทิยานิพนธ์ในระดบัดีข้ึนไป 

2) เป็นหลกัสูตรท่ีมีการศึกษาแบบเตม็เวลา และนกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อ 
3) มีความสามารถและมีใจรักท่ีจะเป็นนกัวจิยั 
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั อดทน สุขภาพแขง็แรง  

 ข้อ 10.  การก ากบัตดิตาม 
10.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนตอ้งพยายามส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสูตร  โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษาตอ้งมีกลไกในการติดตามการศึกษาของนกัศึกษา 
10.2 นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บทุนตอ้งมีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ หรือสร้างนวตักรรม 
10.3 นักศึกษาต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 รายการท่ีใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรได ้และผลงานนั้นตอ้งระบุช่ือนกัศึกษาเป็นช่ือแรกของผลงาน 
10.4 นักศึกษาท่ีได้รับทุนตอ้งรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ทุกภาคการศึกษาโดย

รายงานผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และส่งบณัฑิตวทิยาลยั 
10.5 บณัฑิตวทิยาลยั ท าหนา้ท่ีก ากบั ติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน 
10.6 กรณีท่ีนกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุนยติุหรือยกเลิกการศึกษา คน้ควา้ วิจยั หรือตอ้งพน้สภาพการ

เป็นนกัศึกษาตามสญัญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และ/หรือไม่ผา่นการเห็นชอบของผูใ้หทุ้นนกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุน
จะตอ้งชดใชเ้งินตามจ านวนท่ีไดรั้บจากผูใ้หทุ้นภายในระยะเวลาท่ีผูใ้หทุ้นก าหนด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สญัญาของการรับทุน 
 ข้อ 11. การรับสมคัร 
  ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ออกประกาศ
เป็นปี ๆ ไป และมีอ านาจออกประกาศหรือแนวปฏิบติัใดๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี  

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี     3   กนัยายน  พ.ศ. 2550 
 
               (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 
         อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่ 85/2557) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ วธีิการพจิารณาและอนุมตัเิงนิทุนพฒันาขีดความสามารถ 

ในการท าวจิยัระดบับัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
 
  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีด
ความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์                  
(ฉบับท่ี 6/2552) ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2552 และประกาศคณะแพทยศาสตร์(ฉบับท่ี 112/2552) ลงวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2552 เร่ือง แกไ้ขหลกัเกณฑ ์วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการพฒันาขีดความสามารถในการท า
วจิยัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษามากยิง่ข้ึน 

ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
ประกอบดว้ยขอ้ 26.2 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2540 และโดย
ความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 
คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี   85/2557) เร่ือง แกไ้ข 
หลกัเกณฑ์วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์” 

ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
บรรดาประกาศหรือค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบั 

ประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 6/2552) ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2552  

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์และประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 112/2552) ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง แก้ไข 
หลกัเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ 

ขอ้ 4. ในประกาศน้ี 
“คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณบดี”           หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
“เงินทุน ”                  หมายถึง  เงินท่ีคณะแพทยศาสตร์จดัสรรใหเ้พ่ือใชจ่้ายในการพฒันาขีด 

    ความสามารถในการท าวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  
    คณะแพทยศาสตร์ 

“เงินทุนวจิยั ”            หมายถึง  เงินทุนอุดหนุนทัว่ไปของฝ่ายวจิยัคณะแพทยศาสตร์ 
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“คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา”         หมายถึง  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

                            ดา้นปรีคลินิก 
“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”      หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆ 

            ในคณะแพทยศาสตร์ 
“ภาควชิา”           หมายถึง  ภาควชิาในสงักดัคณะแพทยศาสตร์ 
“อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั”  หมายถึง  บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยั 

                            ขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
                            พ.ศ.2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 16.6 และขอ้ 22   
                            หรือระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุง 
                            ใหม่และไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสัง่คณะ  
                            แพทยศาสตร์  

“นกัศึกษา”                 หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรของคณะแพทยศาสตร์ 
ขอ้ 5. ใหค้ณะแพทยศาสตร์ จดัสรรเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่นในส่วนของคณะ 

แพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการท าวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามจ านวนท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นรายปี 

ขอ้ 6. คุณสมบติัและเง่ือนไขการรับทุน 
6.1 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

6.1.1 มีประสบการณ์การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
         ร่วมในระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
6.1.2 กรณียืน่ขอทุนระดบัปริญญาโท มีผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบัชาติ ในรอบ 3 ปี นบัจนถึงวนัท่ียืน่ขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 1 
เร่ือง โดยเป็นผูเ้ขียนช่ือแรก(First  author) หรือช่ือหลกั
(corresponding author) 

6.1.3 กรณียืน่ขอทุนระดบัปริญญาเอก มีผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบันานาชาติ ในรอบ 3 ปี นบัจนถึงวนัท่ียืน่ขอรับทุนไม่นอ้ย
กวา่ 1 เร่ือง โดยเป็นผูเ้ขียนช่ือแรก(First  author) หรือช่ือหลกั
(corresponding author) 

6.1.4 ภาควชิาและหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในสาขาวชิาท่ีสงักดั 
         ใหค้วามเห็นชอบและรับรองใหข้อรับทุน 

        6.2  คุณสมบติัของนกัศึกษา 
6.2.1 จบปริญญาตรีดว้ยเกรดเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไปหรือปริญญาโทดว้ย

เกรดเฉล่ียตั้ งแต่ 3.00 ข้ึนไป  และต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
เท่านั้น 
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6.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัรับรองวา่เป็นผูท่ี้สามารถท าวทิยานิพนธ์ท่ีมี 
         ผลงานส่วนหน่ึงตีพิมพ ์

6.2.2.1 ระดบัปริญญาโท 
        ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ(Original article) อยา่งน้อย 2 

เร่ือง หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดยก าหนดการตีพิมพ์
ภายใน 1 ปี หลงัจบการศึกษา และตอ้งเป็นช่ือแรก 
6.2.2.2 ระดบัปริญญาเอก 
        ตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ(Original article) อยา่ง 
        นอ้ย 2 เร่ือง โดยตอ้งเป็นช่ือแรกอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

6.2.3   เป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บทุนการศึกษาหรือไดรั้บแต่นอ้ยกวา่ทุนตามประกาศฉบบัน้ี 
6.2..4 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บทุนเป็นผูล้ามาศึกษาต่อ ใหจ่้ายเงินทุนในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น 
6.2.5 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ขยนัและซ่ือสตัย ์

6.3 เง่ือนไขการรับทุน 
6.3.1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6.1 เป็นผูย้ืน่ขอรับทุน 
         ใหต้ามแบบพิมพท่ี์คณะแพทยศาสตร์ก าหนด     
6.3.2 ผูข้อรับทุนตอ้งรายงานความกา้วหนา้ใหค้ณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
         ทราบและประเมินทุก 6 เดือน 
6.3.3 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเป็นผูเ้สนอความเห็นต่อคณบดีในการให ้
         ทุนต่อไปหรือระงบั ค าวนิิจฉยัของคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายถือ 
         เป็นท่ีสุด 
6.3.4 ในกรณีท่ีภาคการศึกษาใดนกัศึกษามีผลการเรียนต ่ากวา่ 3.25 หรือผล 
         การประเมินวทิยานิพนธ์ผา่นศูนยห์น่วยกิต ใหย้กเลิกการใหทุ้นตั้งแต่ 
         เดือนถดัจากเดือนท่ีประกาศผลการเรียน 
6.3.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลาพกัการศึกษา ใหร้ะงบัการจ่ายเงินทุน ในภาค 
         การศึกษานั้น และเม่ือเขา้ศึกษาต่อตามปกติ หากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
        โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณาวา่สมควร 
        ไดรั้บเงินทุนอีก ใหจ่้ายเงินทุนต่อไป ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
         เรียน แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
         ส่วนการลาเพ่ือไปศึกษาหรือท าวจิยัท่ีเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ท่ี 
         สถาบนัอ่ืน ใหจ่้ายเงินทุนต่อเน่ืองได ้
6.3.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อนส้ินสุดช่วงใหทุ้น และมีผลงาน 
          ตามขอ้ 6.2.2 ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
        ในกรณีท่ีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อนส้ินสุดช่วงใหทุ้นโดยไม่ 
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         สามารถตีพิมพผ์ลงานตามขอ้ 6.2.2 ได ้ใหย้กเลิกทุนส่วนท่ีเหลือ 
6.3.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษารับทุนไปมากกวา่ร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมด 
          แลว้ถูกยกเลิกทุนตามขอ้ 6.3.3 ขอ้ 6.3.4 และหรือ ขอ้ 6.3.5  เม่ือส าเร็จ 
          การศึกษาใหมี้ผลผกูพนัท่ีตอ้งด าเนินการตาม ขอ้ 6.2.2 จนแลว้เสร็จ 
6.3.8 ใหจ้ ากดัสิทธิอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ของนกัศึกษาท่ีรับทุน 
          และส าเร็จการศึกษา โดยไม่สามารถตีพิมพผ์ลงานตามขอ้ 6.2.2  
          ดงัต่อไปน้ี 

6.3.8.1 ไม่มีสิทธิยืน่ขอรับทุนของนกัศึกษาท่ีขอรับทุนใหม่อีกเป็น 
             เวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัขอนแก่นอนุมติัให ้
             นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา  
6.3.8.2 ในระหวา่งถูกจ ากดัสิทธิตาม ขอ้ 6.3.8.1 หากมีนกัศึกษาท่ีอยู ่
             ในความรับผิดชอบไดรั้บทุนหลายคนและส าเร็จการศึกษา 
            ในท านองดงักล่าว ใหน้บัเวลาจ ากดัสิทธิต่อกนัไปอีก 3 ปี 
        ต่อนกัศึกษาหน่ึงคน 

ขอ้ 7. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรและจ่ายเงินทุน  
7.1 ระยะเวลาท่ีใหทุ้น 

7.1.1 ระดบัปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปี 
7.1.2 ระดบัปริญญาเอก ท่ีเขา้ศึกษาโดยใชว้ฒิุปริญญาตรี ไม่เกิน  4 ปี 
7.1.3 ระดบัปริญญาเอก ท่ีเขา้ศึกษาโดยใชว้ฒิุปริญญาโท ไม่เกิน  3 ปี 
7.1.4 ในกรณีท่ีไดรั้บทุนระดบัปริญญาโท แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา และ 
         ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก อาจขอขยายเวลารับทุน 
          ต่อไปไดอี้ก ทั้งน้ีรวมทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกิน 4 ปี 

7.2 เงินทุนและการเบิกจ่าย 
7.2.1 จ านวนเงินทุน 

7.2.1.1 เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาตรี เพื่อเรียนระดบัปริญญาโท ให ้
            ไดรั้บเงินทุน 116,000.-บาท/ปี/คน 
7.2.1.2 เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเรียนระดบั 
            ปริญญาเอก ใหไ้ดรั้บเงินทุน 150,000/ปี/คน 

7.2.2 การเบิกจ่าย 
7.2.2.1 ใหเ้บิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่น

ตามท่ีจ่ายจริงภาคการศึกษาละหน่ึง คร้ัง 
7.2.2.2 ใหจ่้ายเป็นค่าครองชีพและอ่ืนๆ ทุกเดือน ใหน้กัศึกษา 

โดยตรงตามค ารับรองของอาจารยท่ี์ปรึกษาและตาม 
                 คุณวฒิุของนกัศึกษา ดงัน้ี 
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 - จบปริญญาตรี เขา้ศึกษาระดบัปริญญาโทในอตัรา  
    5,200 บาท/เดือน/คน 
- จบปริญญาโทเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกในอตัรา  
  7,000 บาท/เดือน/คน 
- จบปริญญาตรีเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกในอตัรา  
  7,200 บาท/เดือน/คน ในเวลา 3 ปี และในอตัรา 7,500  
  บาท/เดือน/คน เป็นเวลาอีก 1 ปี 

ขอั 8.  ค่าตอบแทนส าหรับการตีพิมพผ์ลงานท่ีเป็นไปตามขอ้ 6.2.2.1 และขอ้ 6.2.2.2 ส าหรับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและนกัศึกษาใหเ้ป็นดงัน้ี 

8.1 ระดบัปริญญาโท จะไดค้่าตอบแทน 7,200 บาท 
8.2 ระดบัปริญญาเอก จะไดค้่าตอบแทน 10,800 บาท 

ขอั 9.  การใหเ้งินทุนวจิยั นกัศึกษาผูรั้บทุนจะไดรั้บเงินทุนวจิยัเพื่อท าวทิยานิพนธ์เม่ือเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัแลว้ ดงัน้ี 

9.1 ระดบัปริญญาโท ในอตัรา 120,00 บาท/คน 
9.2 ระดบัปริญญาเอก ในอตัรา 150,00 บาท/คน 

ขอั 10. ก าหนดการยืน่ขอรับทุนและประกาศผลการใหทุ้น 
10.1  ใหย้ืน่ขอรับทุน ในเดือนตุลาคม ของทุกปี 
10.2 ประกาศผลการใหทุ้น ในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี 
10.3 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีไม่อาจด าเนินการตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนดไวต้าม ขอ้ 10.1 

และ 10.2 ได ้คณะแพทยศาสตร์ อาจก าหนดวนัเวลาอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรไดท้ั้งน้ี 
ตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนัยืน่ขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ขอ้ 11. ใหค้ณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง เพ่ือพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้ยืน่ 
ขอรับทุนโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน 

ขอ้ 12. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติัใหค้ณบดี 
เป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    6  พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

                         (ลงช่ือ)   ชาญชยั  พานทองวริิยะกลุ 
      (รองศาสตราจารยช์าญชยั  พานทองวริิยะกลุ) 
       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่ 39/2552) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

ระดบับัณฑิตศึกษา ทางด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน คณะแพทยศาสตร์ 
 

เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ในระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ใหมี้การพฒันาเจริญกา้วหนา้ มีนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และแข่งขนัทางการ
ศึกษากบัหน่วยงานอ่ืนได ้

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
และโด ยค ว าม เ ห็นชอบของ ท่ี ป ร ะ ชุมคณะกรรมก า รป ร ะจ า คณะคร า วป ร ะ ชุ มค ร้ั ง ท่ี  4 /2552                                             
เม่ือวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2552 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน คณะแพทยศาสตร์ ข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 39/2552) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน คณะแพทยศาสตร์” 

ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

“คณะแพทยศาสตร์”   หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณบดี” หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจ าคณะ”หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
“ทุนส่งเสริมการศึกษา”  หมายถึง  เงินรายไดท่ี้คณะแพทยศาสตร์จดัสรรเพื่อให้ 

            เป็นทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบั 
            บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

“คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  บณัฑิตศึกษา”                        แพทยศาสตร์ ดา้นปรีคลินิก 
“คณะกรรมการ    หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆ 
  บริหารหลกัสูตร”                  ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน ใน 

   คณะแพทยศาสตร์ 
“ภาควชิา”           หมายถึง  ภาควชิาในสงักดัคณะแพทยศาสตร์ท่ีเปิดสอน 
      หลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
       การแพทยพ้ื์นฐาน ในคณะแพทยศาสตร์ 
“ประธานหลกัสูตร” หมายถึง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 

    ต่างๆ ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน 
             ในคณะแพทยศาสตร์  
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“นกัศึกษา”                  หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร 
       ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน 
       ของคณะแพทยศาสตร์ 

ขอ้ 4. ใหค้ณะแพทยศาสตร์ จดัสรรเงินรายไดม้หาวทิยาลยัในส่วนของคณะแพทยศาสตร์  
เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี ตามจ านวนท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นรายปี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ขอ้ 5. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
5.1 คุณสมบติัของนกัศึกษา 

5.1.1 เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สงักดัคณะ 
        แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชั้นปีท่ี 1 หรือชั้นปีท่ี 2 
5.1.2 ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรซ่ึงมีการลงทะเบียนรายวชิาและมีเกรด 
          นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใหใ้ชผ้ลการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ส่วน 
          นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ใหใ้ชเ้กรดเฉล่ียสะสมเม่ือนบัถึงวนัยืน่ขอทุน 
          ส่งเสริมการศึกษา โดยตอ้งมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
          5.1.2.1 ระดบัปริญญาโท เกรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.25 
          5.1.2.2 ระดบัปริญญาเอก เกรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 
         ในกรณีเป็นหลกัสูตรท่ีไม่มีการลงทะเบียนรายวชิา ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ 
         ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาและ 
          คณะกรรมการประจ าคณะท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม และ 
5.1.3 ภาควชิาและหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในสาขาวชิาท่ี 
         นกัศึกษาสงักดัตอ้งใหค้วามเห็นชอบและรับรองการขอทุนสนบัสนุน 
          การศึกษา และ 
5.1.4 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ขยนัและซ่ือสตัย ์

5.2 เง่ือนไขการขอทุนส่งเสริมการศึกษา 
5.2.1 ใหภ้าควชิาและหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอช่ือ 
 นกัศึกษา ตามแบบพิมพท่ี์คณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
5.2.2 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิ 
 ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษา แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการประจ าคณะ 
 ใหค้วามเห็นชอบ ค าตดัสินของคณะกรรมการประจ าคณะใหถื้อเป็น 
 ท่ีสุด 
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5.3 การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษา 
5.3.1 ใหร้องคณบดีฝ่ายวชิาการคณะแพทยศาสตร์แจง้มติคณะกรรมการ 

            ประจ าคณะใหน้กัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัทุนส่งเสริมการศึกษาทราบ 
            ผา่นประธานหลกัสูตรและหรือหวัหนา้ภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง และสรุป 
            มติดงักล่าวส่งงานคลงั คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย 
            ต่อไป 

5.3.2 ใหน้กัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัสรรทุนส่งเสริมการศึกษา ติดต่อขอรับ 
         เงินทุนไดท่ี้งานคลงั คณะแพทยศาสตร์ เพื่อใหง้านคลงั คณะ 
         แพทยศาสตร์ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของนกัศึกษาโดยตรงตาม 
         จ านวนท่ีก าหนดในขอ้ 5.2.2 

ขอ้ 6. ก าหนดการยืน่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาและประกาศผล ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะ 
แพทยศาสตร์ก าหนด โดยตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนัยืน่ขอรับทุนไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

ขอ้ 7. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติั          
ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19  มีนาคม พ.ศ. 2552 
 

(ลงช่ือ)   วรุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม 
    (ศาสตราจารยว์รุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม) 
            คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่ 3/2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

ส าหรับนักศึกษานานาชาต ิคณะแพทยศาสตร์ 
 

ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ไดก้ าหนดใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแก่นกัศึกษา 
นานาชาติเพื่อแสดงศกัยภาพความเขม้แขง็ทางการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และยงัเป็นการ
พฒันาความร่วมมือทั้งทางดา้นการศึกษาและการวิจยักบันานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียดว้ยกนั 
ซ่ึงนับเป็นมาตรการส าคัญและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ในการพฒันาคณะแพทยศาสตร์ใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าของเอเชีย 

ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2540 ประกอบดว้ยขอ้ 26.2 ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2540 และ
มติคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 23/2553  ลงวนัท่ี  14 ธนัวาคม 2553 จึงก าหนด
หลกัเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษานานาชาติ ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี  3/2554) เร่ือง 
“หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส าหรับนกัศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์” 

ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ภาคตน้ ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
บรรดาประกาศหรือค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี หรือซ่ึงขดัหรือ 

แยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

 “คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   “คณบดี”  หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
   “เงินทุน”  หมายถึง เงินท่ีคณะแพทยศาสตร์จดัสรรใหเ้พ่ือใชจ่้ายใน 
       การสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

คณะแพทยศาสตร์แก่นกัศึกษานานาชาติ 
   “คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า 
   บณัฑิตศึกษา”   คณะแพทยศาสตร์ ดา้นปรีคลินิก 
   “คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั 
   บริหารหลกัสูตร”        บณัฑิตศึกษาสาขาวชิาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ 
   “นกัศึกษานานาชาติ” หมายถึง นกัศึกษาท่ีไม่ไดถื้อสญัชาติไทย และอาศยัใน 

ประเทศแถบทวปีเอเชีย 
   “โครงการ”  หมายถึง โครงการรับนกัศึกษานานาชาติเขา้ศึกษาใน 
       ระดบับณัฑิตศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์



 
ระเบียบ ประกาศ ทุนการศึกษา 

 

267 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

  ขอ้ 4.  ใหค้ณะแพทยศาสตร์ จดัสรรเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่นในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์แก่นกัศึกษานานาชาติ ตาม
จ านวนท่ีคณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นรายปี 
  ขอ้ 5.  ลกัษณะทุน 
   เงินทุนน้ีเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปกติ
(Regular program)หรือหลกัสูตรนานาชาติ(International program) หรือหลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(English 
program) ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งน้ีไม่รวมหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาในลกัษณะโครงการพิเศษ หรือภาคพิเศษ 

นกัศึกษานานาชาติท่ีไดรั้บเงินทุนตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่า 
ธรรมเนียมวีซ่าเอง แต่ทั้ งน้ีนักศึกษานานาชาติท่ีได้รับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแบบเต็ม(Full 
scholarship) โดยเป็นทุนท่ีสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา(Tuition fee) ในวงเงินไม่เกิน 230,000 บาทต่อปี
(ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง)และสนบัสนุนค่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน
(108,000 บาทต่อปี) โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุนนักศึกษานานาชาติท่ีไดรั้บทุนเท่ากบัจ านวนระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
  ขอ้ 6.  จ านวนเงินทุนท่ีสนบัสนุน ระดบัปริญญาโท และหรือ ปริญญาเอก จ านวน 4 ทุนต่อไป 
  ขอ้ 7.  แหล่งเงินทุน งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 
  ขอ้ 8.  เง่ือนไขการรับทุน 
   8.1 ระยะเวลาในการสนบัสนุนนกัศึกษานานาชาติไดรั้บทุนเท่ากบัจ านวนระยะเวลา 

ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
8.2  นกัศึกษานานาชาติจะตอ้งส่งรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให ้
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณาใหทุ้น 
               สนบัสนุนในปีต่อไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและการพิจารณาประเมิน 
               ผลโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

  ขอ้ 9.  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหเ้งินทุน ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณานกัศึกษา
นานาชาติท่ีขอรับเงินทุนตามประกาศน้ี และเสนอคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเพ่ือใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
  ขอ้ 10. การคดัเลือกและการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
  ขอ้ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะแพทยศาสตร์ อาจยกเลิกโครงการน้ี หรือมี
การเปล่ียนแปลงสาระและลกัษณะของโครงการท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีไดต้ามความเหมาะสม 
  ขอ้ 12. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติั ให้
คณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    12 มกราคม พ.ศ. 2554 
          (ลงช่ือ)  จินตนา  สตัยาศยั 

      (รองศาสตราจารยจิ์นตนา  สตัยาศยั) 
               รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

          รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่28/2551) 
เร่ือง  แก้ไขการจดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวชิากายภาพบ าบัด 
-------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรแกไ้ขการจดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบั 
บัณฑิตศึกษาให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้ นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  27                                
แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคนิคการแพทย ์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2551 ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2551 จึงออกประกาศแกไ้ขการจดัสรรทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวิชา
กายภาพบ าบดั ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 28/2551) เร่ือง แกไ้ขการ
จดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ
สาขาวชิากายภาพบ าบดั” 

2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  
3. ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 5.แห่งประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 20/2551) และให้

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 5. จ านวนเงินทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั ก าหนดดงัน้ี 

5.1 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน               
3  ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา  ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

5.2 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 
20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  

ในการจดัสรรทุน หากปรากฏวา่ การคดัเลือกไม่ไดผู้รั้บทุนตามจ านวนท่ีก าหนด ให้
เปล่ียนแปลงจ านวนทุนระหวา่งสาขาวชิาทั้งสองสาขาวชิาไดต้ามความเหมาะสม 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25 กรกฎาคม  พ.ศ.2551 
 
                            (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  กิจเจริญ) 
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
 
 
 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ทุนการศึกษา 

 

269 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่20/2551) 
เร่ือง  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวชิากายภาพบ าบัด 
-------------------------- 

 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในดา้นการศึกษาและการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์

โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2551 ลง
วนัท่ี 25 เมษายน 2551  มีมติให้จดัสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาโดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 20/2551) เร่ือง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั” 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  

3. ใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 3/2550) ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2550  เร่ือง 
ทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั 
และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 4. ในประกาศน้ี 

“คณะ”   หมายถึง  คณะเทคนิคการแพทย ์
“นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
“วงเงิน”   หมายถึง  เงินทุนสนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาการผลิตบณัฑิตคณะเทคนิคการแพทย ์โดยไม่ตอ้งชดใชคื้น 
 5. จ านวนเงินทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และ
สาขาวชิากายภาพบ าบดั ก าหนดดงัน้ี 

5.1 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 3 ทุน 
ๆ ละ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี 

5.2 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาส าหรับนกัศึกษา สาขาวชิากายภาพบ าบดั จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 
20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  

6. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิขอรับทุน 
6.1  ตอ้งมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
6.2  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ในระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 3.00 
6.3 ผูท่ี้ไม่ไดรั้บทุนจากแหล่งอ่ืน หรือไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั จะ

ไดรั้บพิจารณาก่อน 
6.4  หากเป็นขา้ราชการ หรือพนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 
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6.5  ในกรณีท่ีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

7.  การรับสมคัร 
  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรขอรับทุนใหติ้ดต่อขอรับใบสมคัรท่ี กลุ่มภารกิจดา้นวชิาการ(คุณพิมพา โสภา) ชั้น 2  
ส านกังานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย ์ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2551 

8. หลกัฐานการสมคัร 
8.1 ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวน่ตาด า ถ่าย

ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
8.2 ส าเนาแสดงผลการเรียนในระดบัปริญญาตรี ตลอดหลกัสูตร จ านวน 1 ชุด 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
8.3 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

9. การคดัเลือก 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกโดยก าหนดวนั เวลา และ

สถานท่ีในการสอบสมัภาษณ์ใหน้กัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทราบ 
10. เง่ือนไขการรับทุน 

 10.1 ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา จะตอ้งช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ เม่ือคณะฯตอ้งการความร่วมมือ 
 10.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บทุนต่อเน่ือง จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียต่อภาคการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 3.00  
 10.3 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีสิทธิ 
 ระงบัหรือบอกเลิกการใหทุ้นไดต้ามความเหมาะสม 

11. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12 พฤษภาคม  พ.ศ.2551 

 
                            (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  กิจเจริญ) 
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่40/2549) 
เร่ือง  ทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

-------------------------- 
 เพ่ือให้การเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายสนบัสนุนการท าวิจยัของคณะ
เทคนิคการแพทย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษในหมายเหตุข้อ 3 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 14/2549 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2549  จึง
ก าหนดวธีิการเสนอขอทุนสนบัสนุนการท าวจิยัและการศึกษาอิสระไวด้งัน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 40/2549) เร่ือง ทุนสนบัสนุนการท า
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 3. ในประกาศน้ี 
  “คณะ”  หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย ์
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์
  “รองคณบดี” หมายถึง  รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
  “เงินทุน” หมายถึง  เงินทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีจ่ายจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิต คณะเทคนิคการแพทย ์โดยไม่ตอ้งชดใชคื้น 
 4. จ านวนเงินทุนส าหรับการท าวทิยานิพนธ์ และส าหรับการศึกษาอิสระ ก าหนดดงัน้ี 
  4.1 เงินทุนส าหรับการท าวทิยานิพนธ์จดัสรรใหเ้ร่ืองละไม่เกิน 10,000 บาท 
  4.2 เงินทุนส าหรับการศึกษาอิสระ จดัสรรใหเ้ร่ืองละไม่เกิน 8,000 บาท 
 การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินทุนในแต่ละปีการศึกษา ใหค้ณะก าหนดโดยผา่นความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระท่ีจะไดรั้บทุนตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

5.1 ผูท้  าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรของคณะเทคนิค การแพทย ์
5.2  มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นอาจารยป์ระจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
5.3 ผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
5.4 มีแผนงานใชเ้งินทุนท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

 6. ใหน้กัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัยืน่ขอรับทุน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาพิจารณากลัน่กรองและอนุมติัโครงการ 
 7. ใหร้องคณบดีเป็นผูอ้นุมติัการจ่ายเงินทุนใหก้บันกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 8. การใชจ่้ายเงินทุนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและนกัศึกษาเป็นผูพิ้จารณาการใชเ้งินร่วมกนั 
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 9. ใหก้รรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์ประเมินและสรุปผลการใช้
เงินทุนทุกภาคการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 10. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
  
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2549 
 
                            (ลงช่ือ)   ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
      (รองศาสตราจารยชู์ชาติ  อารีจิตรานุสรณ์) 
                 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่53/2552) 
เร่ือง ทุนส่งเสริมการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา 

-------------------------- 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลกัสูตรโครงการพิเศษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ของคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548)   เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิค
การแพทย ์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี 14  สิงหาคม 2552 จึงก าหนดวิธีการเสนอขอทุนส่งเสริมการ
เรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 53/2552) เร่ือง ทุนส่งเสริมการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศึกษา” 
 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
 3. ในประกาศน้ี 
  “คณะ” หมายถึง  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
  “อาจารย”์  หมายถึง  อาจารยป์ระจ าคณะเทคนิคการแพทย ์หรืออาจารยพ์ิเศษท่ีมาสอนใน
รายวชิาสงักดัคณะเทคนิคการแพทย ์
   “รองคณบดี” หมายถึง รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย 
   “เงินทุน”  หมายถึง  เงินทุนส่งเสริมการสอนท่ีจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือจาก
กองทุนส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิต คณะเทคนิคการแพทย ์โดยไม่ตอ้งชดใชคื้น 
 4. จ านวนเงินทุนส่งเสริมการสอน ก าหนดดงัน้ี 
  4.1 เงินทุนส่งเสริมการสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและ
การจดัการ ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
  4.2 เงินทุนส่งเสริมการสอนหลกัสูตรอ่ืน ๆ (โครงการพิเศษ) ท่ีคณะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
หลกัสูตร แต่เป็นเจา้ของรายวชิา ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
 หากมีการใชเ้งินทุนส่งเสริมการสอนเกินวงเงินท่ีก าหนดใหค้ณะพิจารณาโดยผา่นความเห็นชอบของท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5. ใหอ้าจารยย์ืน่ขอรับทุนส่งเสริมการสอน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ใหก้ลุ่มภารกิจดา้นวชิาการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 6. อาจารยท่ี์มีสิทธิไดรั้บทุนตอ้งผา่นการประเมินการสอนตามเกณฑท่ี์คณะก าหนด และตอ้งส่งแผนการ
สอนครบทุกชัว่โมงท่ียืน่ขอรับทุน 
 7.  ผูไ้ม่มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการสอนไดแ้ก่อาจารยท่ี์ยืน่ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ) หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ  ตามขอ้ 4.2 
 8. ใหร้องคณบดีเป็นผูอ้นุมติัการจ่ายเงินทุน 
 9. ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 26  สิงหาคม  พ.ศ.2552 
                            (ลงช่ือ)   เกรียงไกร  กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  กิจเจริญ) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 946 /2550) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

-------------------- 
 
 เพื่อใหมี้แนวปฏิบติัในการอทุธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษา  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20   แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
และขอ้ 6 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550  โดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 13/2550 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550  จึงออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น   (ฉบบัท่ี 946 /2550)  เร่ือง แนวปฏิบติัในการ
อุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ” 
 ขอ้ 2  ให้ใชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ี
ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้  3  ในประกาศน้ี 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“วิทยานิพนธ์”  หมายถึง  รายงานผลการวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร ในระดับ

บณัฑิตศึกษาท่ีก าหนดใหท้ าวทิยานิพนธ์ 
“การศึกษาอิสระ”  หมายถึง รายงานผลการศึกษาอิสระท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 
 “การอุทธรณ์”  หมายถึง  การท่ีนกัศึกษายืน่เร่ืองต่อมหาวทิยาลยัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อขอใหพ้ิจารณา

ทบทวนผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เน่ืองจากเห็นวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือไม่เห็นดว้ยกบั
ผลการสอบ 
               ขอ้ 4 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบ
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่นและไม่ยืน่ขอสอบคร้ังท่ีสองหรือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการ
สอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังท่ีสอง 
 ขอ้  5  นักศึกษาท่ีตอ้งการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
อธิการบดีโดยยืน่ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัดว้ยตนเองภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการสอบอยา่งเป็นทางการ โดย
ท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของนกัศึกษา และขอ้คดัคา้นการสอบพร้อมขอ้เท็จจริงและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
              ขอ้ 6  ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็นการเฉพาะราย ประกอบดว้ย  
  1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์  เป็นประธานกรรมการ 
  2) คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั     เป็นรองประธานกรรมการ 
  3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(หรือท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน)  

     จากคณะท่ีมีหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาและไม่เก่ียวขอ้ง 
      กบัการอุทธรณ์อีก 2 คน    เป็นกรรมการ 
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4) นิติกรท่ีอธิการบดีมอบหมาย  1 คน   เป็นกรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บณัฑิตวิทยาลยั  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ทั้งน้ีอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการไดอี้ก 1 คน 

ขอ้  7 ให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ด าเนินการพิจารณาขอ้อุทธรณ์โดยเปิด โอกาสให้ผู ้
อุทธรณ์ไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายใน 
45 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าอุทธรณ์  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาไดท้ั้ งน้ีไม่เกิน
คร้ังละ 30 วนั และไม่เกิน 2 คร้ังโดยแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ไดรั้บทราบดว้ย 
              ขอ้  8  อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาอุทธรณ์ แลว้แจง้ค าวินิจฉัยเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์  
              ขอ้  9  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
               ขอ้ 10  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัหรือการตีความตามประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีมีอ านาจวนิิจฉยั
หรือสัง่การ การวนิิจฉยัหรือสัง่การของอธิการบดีถือเป็นส้ินสุด 
 
   ประกาศ   ณ วนัท่ี      6     สิงหาคม พ.ศ. 2550  
 
 
 
                           (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์สกลไชย) 
        อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 88/2555) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

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

 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 8 การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่ง
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555   จึง
ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 88/2555)   เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ” 
 ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  ดงัต่อไปน้ี  
         3.1 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
        3.2 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี  72/2548) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 
        3.3  ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 94/2548) เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
        3.4 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 31/2549) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 
        3.5 ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี  69/2549) เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า

วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แกไ้ขคร้ังท่ี 3) 
 ข้อ 4  การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

4.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้เม่ือไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้  และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่
ละสาขาวชิา 

4.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวชิา 

 ข้อ 5 การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
5.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ตอ้งเสนอเคา้โครงท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา
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ร่วมวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(ถา้มี) ต่อคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  เพ่ือพิจารณาอนุมติั
ภายในระยะเวลาท่ีแต่ละสาขาวชิาก าหนด 

5.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั ก่อนจึงจะ
ด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้

5.3 เคา้โครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระท่ีเสนอขออนุมติั ตอ้งจดัพิมพต์ามแบบฟอร์มท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด จ านวนเล่ม และแผ่นซีดีบนัทึกเคา้โครงวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ จ านวนตามท่ีคณะสาขาวชิาก าหนด  และคณะส่งแผน่ซีดีบนัทึกเคา้โครงวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ  จ านวน 1 แผน่ ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 

 ข้อ 6 การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
6.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นผูป้ระเมินผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะ และส านักบริหารและ
พฒันาวชิาการ 

6.2 การประเมินผลในระหวา่งการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ 
S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษาเป็นท่ีพอใจ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุ
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีได้รับการประเมินให้ได้สัญลกัษณ์ S 
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้ งน้ี ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียน หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิต ท่ีได้ในภาค
การศึกษานั้นๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 

6.3 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้นกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร นักศึกษาต้องเสนอตน้ฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
การศึกษาอิสระท่ีพร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ และตน้ฉบบัผลงานวิทยานิพนธ์       ท่ี
ตอ้งตีพิมพห์รือเผยแพร่ตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงตอ้งก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี  

6.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล
ความกา้วหนา้เป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งพิจารณาหาสาเหตุ ซ่ึง
อาจให้นักศึกษาผูน้ั้นไดรั้บการพิจารณาให้เปล่ียนหัวขอ้เร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ หรือเปล่ียนอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระหรืออ่ืนๆ แลว้แต่กรณี 
และประธานหลกัสูตร ตอ้งรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหาขอ้ยติุ  

หากไม่มีความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยไดรั้บการ
ประเมินผลสญัลกัษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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 ข้อ 7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสาระส าคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาด าเนินการประเมิน
จ านวนหน่วยกิตในหัวขอ้เดิมท่ีเคยไดส้ัญลกัษณ์ S ท่ีสามารถน าไปใชก้บัหัวขอ้ใหม่ได ้เทียบโอนหน่วยกิตไปใชก้บั
หวัขอ้ใหม่ ทั้งน้ีใหท้ าการประเมินเป็นรายภาคการศึกษาตามท่ีนกัศึกษาเคยไดรั้บสัญลกัษณ์ S มาก่อน แต่ตอ้งไม่
เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผา่นมาในหวัขอ้เดิม ทั้งน้ีใหน้บัจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิต   ท่ีผ่านโดย
ไดส้ญัลกัษณ์ S ซ่ึงสามารถน ามานบัเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พร้อมทั้งใหค้ณะแจง้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ ภายใน 15 วนั 
และใหบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงในประวติัการศึกษา 
 ข้อ 8 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

8.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีดงัน้ี 
8.1.1 ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
8.1.2 มีผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยได ้ 
       สญัลกัษณ์ S ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  

  8.2 การขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
8.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากท่ี

นกัศึกษาผา่นการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวน หน่วย
กิตรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ หลกัสูตรนั้นๆ ในการรายงานการ
ประเมินผลความกา้วหนา้คร้ังสุดทา้ยซ่ึงนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น โดยประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ตอ้งเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งระบุวนัเสนอวนัท่ีท าการสอบไปพร้อมดว้ย  

  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วนั ให้ถือว่า การได้
สัญลกัษณ์ S ในคร้ังการประเมินคร้ังสุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
เสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจง้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

8.2.2 นกัศึกษาตอ้งเสนอวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกจ านวน 
       เท่ากบักรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ค  าร้องขอสอบเพ่ือใหค้ณะอนุมติัการสอบโดย 
       ผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและ 
       หวัหนา้ภาควชิาหรือประธานหลกัสูตรก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 20 วนั  

                8.2.3 นกัศึกษาตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ีคณะก าหนด 
          8.3 การด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
                ขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 48.2 และขอ้ 48.3 
         8.4 การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 49 และ 
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     ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 71/2548) เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบ 
     วทิยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
8.5 การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

8.5.1 ในกรณีสอบผ่านแบบมีเง่ือนไข ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบต่อ
นกัศึกษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมสรุปและบนัทึกประเด็นการแกไ้ข โดยนกัศึกษา
ลงลายมือช่ือรับทราบทนัที ภายหลงัสรุปผลในวนัสอบ และแจง้คณบดีภายใน 3 วนัท า
การ   ถดัจากวนัสอบ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ คณะกรรมการสอบให้ความ
เห็นชอบพร้อมลงลายมือช่ือรับรองการแกไ้ขภายใน 45 วนั นบัจากวนัสอบ ทั้งน้ีตอ้ง
แจง้ผลการแกไ้ขตอ่คณบดี  หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าว     ให้
ถือว่าไม่ผ่านการสอบคร้ังนั้ น ให้ประธานคณะกรรมการสอบหรือผู ้ท่ีประธาน
มอบหมาย รายงานผลขั้นสุดทา้ยต่อคณบดี และคณะแจง้ผลการสอบให้ส านกับริหาร
และพฒันาวชิาการ และบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 15 วนัท าการ  

8.5.2  กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ผ่าน 
โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 
และคณะแจง้ผลการสอบให้ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลยั 
ภายใน 15 วนัท าการ 

8.5.3 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือวา่สอบไม่ผ่านในการสอบคร้ังนั้น 
โดยคณะกรรมการสอบตอ้งแจง้ผลการสอบเช่นเดียวกบัขอ้ 8.5.2  

8.6 ผูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่น ตามขอ้ 8.5.2 มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ได้
ภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  

ในกรณีท่ีไม่ผา่นการสอบตามนยัแห่งขอ้ 8.5.1 ใหย้ืน่ขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนัหลงั
วนัครบก าหนดการแกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะก าหนด 
หากไม่ด าเนินการตามก าหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ หรือมิตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด  เช่น การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ดว้ย
เหตุการณ์ใชเ้วลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดท่ีหลกัสูตรก าหนด เป็นตน้  

ข้อ 9 การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
9.1 นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้ปกซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเห็นชอบ 
     ของคณะกรรมการสอบแลว้จ านวน 1 ชุด พร้อมแนบส าเนาเอกสารรับรองการแกไ้ข และ

หลกัฐานการตีพิมพท่ี์เสนอขอส าเร็จการศึกษาในขอ้ 8.5.1 ต่อบณัฑิตวิทยาลยั ภายใน 3 วนั
ท าการ หลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการสอบเห็นชอบ 

9.2 บณัฑิตวทิยาลยัตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบและความเรียบร้อยทัว่ไปของ 
     วทิยานิพนธ์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีส่งถึงบณัฑิตวทิยาลยั ถา้หากมีขอ้ผิดพลาด 
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     นกัศึกษาจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขแลว้ส่งบณัฑิตวทิยาลยัภายใน 7 วนั 
9.3 นกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาในขอ้ 9.1 และ 9.2 ให้จ่ายค่าปรับวนัละ 100 บาท 

และในกรณีท่ีไม่ด าเนินการตามระยะเวลาภายใน 45 วนั ถือวา่การสอบผ่านวิทยานิพนธ์  
เป็นโมฆะ ตอ้งด าเนินการขอสอบใหม่ 

9.4 บณัฑิตวทิยาลยัจะส่งใบรับรองวทิยานิพนธ์ใหก้บัคณะภายใน 1 วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษาส่ง
วทิยานิพนธ์ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้เพื่อใหค้ณบดีลงนาม 

9.5 นักศึกษาตอ้งรับวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามแลว้ไป  
     ด าเนินการเขา้เล่มเยบ็ปกตามมาตรฐานของบณัฑิตวทิยาลยั จ านวน 4 เล่ม และไม่เยบ็ 
     เล่ม จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลวทิยานิพนธ์ตามมาตรฐานในขอ้ 10  
     จ านวน  1  ชุด  แลว้ส่งบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีคณบดีลงนามรับรอง 
9.6 เม่ือนกัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตามขอ้ 9.5  บณัฑิตวทิยาลยัจะแจง้ใหค้ณะ 
     ทราบภายใน 1 วนัท าการ  

ข้อ 10 มาตรฐานวทิยานิพนธ์  
10.1 รูปแบบและการจดัพิมพว์ทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท าวทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 
10.2  ปกนอกของวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 

10.2.1 ส าหรับวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท ใชสี้กรมท่า (สีน ้ าเงินเขม้) 
10.2.2 ส าหรับวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใชสี้ด า 

10.3  การเขา้เล่มวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุม้สนั และติดใบรอง 
       ปกสีขาว 
10.4 สญัลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสนัปกใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท า 
       วทิยานิพนธ์ของบณัฑิตวทิยาลยั 

ข้อ 11 การส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
11.1 ใหอ้นุโลมใชรู้ปแบบเช่นเดียวกบัรูปแบบวทิยานิพนธ์ หรือรูปแบบตามท่ีคณะก าหนด 
11.2 นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึก 
      ขอ้มูลฉบบัเตม็ ซ่ึงคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้พร้อมการตีพิมพห์รือน าเสนอ 
      ผลวจิยัท่ีใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา ต่อคณะ ภายใน 3 วนัท าการ   
11.3 ใหค้ณะเสนอผลการสอบ ส าเนาเอกสารรับรองการแกไ้ข และหลกัฐานการตีพิมพห์รือ  
      การน าเสนอผลการวจิยั ท่ีประกอบการขอส าเร็จการศึกษาต่อบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 1   
      สปัดาห์หลงัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารรายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้ปก  
11.4 ให้คณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ไม่เยบ็เล่ม จ านวน 1 เล่ม และแผ่นซีดี

บนัทึกขอ้มูลฉบบัเตม็ ต่อส านกัวทิยบริการ 
ข้อ 12  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
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ข้อ 13 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   ถือเป็น
ท่ีส้ินสุด 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

               (ลงช่ือ)     ล าปาง  แม่นมาตย ์
       (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
     คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
285 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 71/2548) 
เร่ือง แนวทางการประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอสิระ 

---------------------- 
 เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 48 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยั
อ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั 
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 
1 สิงหาคม 2548 จึงก าหนดแนวทางการประเมินผลการสอบ ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 71/2548) เร่ือง แนว
ทางการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 13/2544) เร่ือง แนวทางการ

ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ข้อ 4  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งประกอบดว้ย  การ

ประเมิน 2 ส่วน คือ 
4.1 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจ

อ่านผลงานวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
4.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดย

วธีิการสอบปากเปล่า 
ทั้งน้ี ใหมี้การประชุมพิจารณาประเมินผลงานตามขอ้ 4.1 และ 4.2 โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หรือกรรมการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
ข้อ 5 แนวทางการประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจ

อ่านวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระอาจพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน

วทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ จากหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
5.1 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 

5.1.1  ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งท าการวจิยั เพื่อตอบปัญหาของ 
           การวจิยันั้นๆ 
5.1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
5.1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา 

5.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5.2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
5.2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
5.2.3 ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
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5.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
5.3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนกบัหวัขอ้การวจิยั 

5.4 วธีิการด าเนินการวจิยั 
5.4.1 ความเหมาะสมของของวธีิการวจิยัท่ีใช ้
5.4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุมตวัแปรและการวางแผนการทดสอบ 
5.4.3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยั เทคนิควจิยั การเลือกประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
5.4.4 ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั 
5.4.5 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยักบัวตัถุประสงค ์
5.4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

5.5 ผลการวจิยั 
5.5.1 ความเหมาะสมของล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวจิยั 
5.5.2 ความชดัเจนของผลการวจิยัหรือความรู้ท่ีไดรั้บ 
5.5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวจิยั เช่น การใชก้ราฟ ตาราง รูปภาพท่ีเหมาะสม 
5.5.4 ความสอดคลอ้งของผลการวจิยักบัวตัถุประสงค ์

5.6 การวเิคราะห์ วจิารณ์ผลการวจิยั 
5.6.1 ความเหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น การเลือกใชว้ธีิการทางสถิติ  ท่ีเหมาะสม 
5.6.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการวจิยั มา 

ใชใ้นการตอบปัญหาตามวตัถุประสงค ์
5.6.3 ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลกัฐานการวจิยั 

5.7 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
5.7.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
5.7.2 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
5.7.3 ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 
5.7.4 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรท าต่อไปในอนาคต 

5.8 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
5.8.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
5.8.2 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา 
5.8.3 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
5.8.4 ความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาท่ีใชใ้นการเขียน 

5.9  การน าผลงานไปตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ   
 (กรณีวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต และวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต) 
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ข้อ 6 แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม  
โดยวธีิการสอบปากเปล่า อาจประเมินจากหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

6.1  การน าเสนอผลงาน 
6.1.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
6.1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
6.1.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
6.1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง 

     6.1.5 บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ 
6.1.6  ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนในวทิยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
6.1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

6.2 การตอบค าถาม 
6.2.1 ความสามารถในการใหเ้หตผุลและอา้งหลกัฐานสนบัสนุน 
6.2.2 ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีปรากฎในงานวจิยั 
6.2.3 ความเขา้ใจในงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์ความรู้

ในสาขาวชิานั้นๆ 
ข้อ 7 แนวทางตามขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ในประกาศน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงาน

การศึกษาอิสระใชป้ระกอบการพิจารณาในการประเมินผลการสอบ คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจก าหนดใช้
เป็นบางส่วนหรือก าหนดเพ่ิมเติมอีกก็ได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัลกัษณะวิทยานิพนธ์หรือ
รายงานการศึกษาอิสระในสาขาวิชานั้นๆ 

ข้อ 8  การก าหนดระดบัคะแนน และน ้ าหนักการประเมิน ให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผูก้  าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะท่ีสาขาวชิานั้นๆ สงักดั 

ข้อ 9 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาแต่ละราย ตอ้งมีการ
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้มีการบนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้งแกไ้ขตามมติของคณะกรรมการสอบ
และแจง้ผูเ้ขา้สอบรับทราบ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

ข้อ 10 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  
ข้อ11 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัถือเป็นท่ี
ส้ินสุด 

 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    15  กนัยายน  พ.ศ. 2548  
 

                (ลงช่ือ)  สมหมาย  ปรีเปรม 
            (รองศาสตราจารยส์มหมาย  ปรีเปรม) 

  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  66 /2550) 
เร่ือง การตพีมิพ์ผลงานวทิยานพินธ์ เพือ่การส าเร็จการศึกษา 

-------------------- 
           เพ่ือใหก้ารตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ท่ีใชก้บันักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป มีแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
จดัการระบบการบริหารงานบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี  6 /2550  เม่ือวนัท่ี  4  กนัยายน 2550 จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 66 /2550) เร่ือง การ
ตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษา” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

“บทความ” หมายถึง  บทความวจิยัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาของวทิยานิพนธ์ตอ้งเป็น 
   บทความเตม็รูปแบบไม่ใช่บทคดัยอ่หรือบทคดัยอ่ขนาดยาว 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในแผนการศึกษาท่ีมีการท า 
  วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 4 นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตอ้งส่งเอกสารการตีพิมพ ์ หรือหนงัสือตอบรับการตีพิมพพ์ร้อม
บทความฉบบัเตม็ท่ีส่งไปตีพิมพ ์  ท่ีจะใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา แนบมาพร้อมกบัผลงานวทิยานิพนธ์ ฉบบั
สมบูรณ์(รวมซีดี 1 แผน่)  จ านวน 1 ชุด ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
 ขอ้ 5 แนวปฏิบติัในการตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
  5.1 บทความท่ีใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นบทความท่ีมีช่ือนักศึกษา ผูท้  า
วทิยานิพนธ์เป็นช่ือแรก 
  5.2 บทความท่ีตีพิมพ ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการเพื่อใชป้ระกอบการขอส าเร็จ
การศึกษา ตอ้งเป็นผลการวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความท่ีเขียน
จากการวเิคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Review Article) 
  5.3 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ์ ตอ้งประกอบไปด้วย บทน า (ท่ีมา ความส าคญัของปัญหา) 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปและอภิปรายผลการวิจยั และเอกสารอา้งอิง  หรือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของวารสารท่ีตีพิมพ ์
  5.4 บทความท่ีใชเ้พื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดรั้บ
การตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม
กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ ์
 ขอ้ 6 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 ขอ้ 7 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัไวใ้นประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 
    ประกาศ ณ วนัท่ี   10    กนัยายน พ.ศ. 2550 
 

       (ลงช่ือ) ล าปาง  แม่นมาตย ์
      (รองศาสตราจารยล์  าปาง  แม่นมาตย)์ 
             คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบบัที ่  5/  2546) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการก าหนดจ านวนหน่วยกติและการประเมนิผลความก้าวหน้า 

ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 
-------------------- 

 

 เพ่ือให้การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และสอดคลอ้งกับประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544  เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  คณะเกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2546  เม่ือวนัท่ี  13  กมุภาพนัธ์  2546  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบติัในการก าหนดจ านวนหน่วยกิตและการประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระ  ดงัต่อไปน้ี 
  1.  เกณฑ์ในการก าหนดจ านวนหน่วยกิตและการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า
วทิยานิพนธ์      

     ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  โดย ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดั  เป็นผูก้  าหนดจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระท่ีจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  โดยคิดตามสัดส่วนของจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  ภายใตห้ลกัเกณฑต์่อไปน้ี 

   1.1  การจดัท าและขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   1.2  การด าเนินการวจิยั/ การศึกษาตามเคา้โครงท่ีเสนอ 
   1.3  การเขียนผลการวจิยั/ การศึกษาตามรูปแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  รวมถึงการส่ง 
       ร่างวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

       ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ ่มเติมในแต่ละหัวขอ้  ให้อยู ่ในดุลพินิจของอาจารย ์                       
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชา ท่ี
นักศึกษาสังกดั 

2.  การประเมินจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
    เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา    ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  เพ่ือก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  ตามปริมาณท่ีไดป้ฏิบติัจริงและผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ  (S)  ในใบแจง้เกรด 

3.  การด าเนินการอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ฉบบัท่ี  
58/2544 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  หรือเป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยัท่ีไดป้รับปรุง 

4.  ประกาศน้ีให้ใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  เป็นคร้ัง
แรกตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2546 เป็นตน้ไป 
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5.  ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาให้คณบดีเป็นผู ้
วนิิจฉยั  และถือเป็นท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2546 
 

(ลงช่ือ)   เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัราชการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที ่31/2548) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการส่งรายงานการศึกษาอสิระ ฉบับสมบูรณ์ 

-------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญา 
โท  แผน  ข   คณะเกษตรศาสตร์     เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548 
ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2548  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณะ
เกษตรศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ในการเวียนคร้ังท่ี 
1/2548  เม่ือวนัท่ี  25 ตุลาคม 2548  จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบและการจัดพิมพ์รายงานการศึกษาอิสระให้ใช้รูปแบบวิทยานิพนธ์ตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ของบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โดยมีผูล้งนามในใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ 
ไดแ้ก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชา หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีนักศึกษา
สาขาวชิานั้น ๆ สงักดั 

2. นักศึกษาตอ้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกขอ้มูล
บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแลว้ ท่ีงานบริการการศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร์ ภายใน 3 วนั ท าการหลงัคณะกรรมการสอบลงนามรับรอง พร้อมแนบใบรับรองการแกไ้ข แบบ บว.28 และ
แบบตรวจสอบรายงานการศึกษาอิสระ แบบ บว.29 

3. นกัศึกษาตอ้งรับรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีคณบดีลงนามแลว้ ไปด าเนินการเขา้เล่มเยบ็
ปกตามมาตรฐานของบณัฑิตวิทยาลยั และส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขา้ปกแลว้ให้งานบริการ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคณบดีลงนามรับรอง 

4. ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้  2 และขอ้ 3 ให้จ่ายค่าปรับ
วนัละ 100 บาท 

5. ให้งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ส่งแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษต่อส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ และส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ีเขา้ปก
เรียบร้อยแลว้ ใหห้อ้งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 เล่ม 

6. ประกาศน้ีใหใ้ชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีสอบการศึกษาอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นตน้ไป 
7. ให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี ใหค้ณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผูว้นิิจฉยั และค าวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  พฤศจิกายน พ.ศ.2548 
 
          (ลงช่ือ)   เทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ ์
              (นายเทพฤทธ์ิ  ตุลาพิทกัษ)์ 
         รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปฏิบติัราชการแทน 
                                                          คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 89/2550) 
เร่ือง   หลกัเกณฑ์และแนวปฏบิัตใินการประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอสิระ 

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

เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีต่อทางราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541  
ประกอบดว้ยขอ้  8  แห่งประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ฉบบัท่ี  71/2548  เร่ือง  แนวทางการ
ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  คราวประชุมคร้ังท่ี 11-22/2550  เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2550  จึงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 89/2550)  เร่ือง  
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ” 

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศ เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน        

2  ส่วน คือ 
3.1  การประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่าน 

ผลงาน คิดเป็นร้อยละ  70 
3.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม 

 คิดเป็นร้อยละ 30 
ขอ้ 4   การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน  

และการประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดยสัดส่วนร้อยละ
ของหวัขอ้ยอ่ยใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษาอิสระ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ตามเอกสารแนบ) และใหด้ าเนินการตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม วพ./กศ. 1    

ขอ้ 5  การค านวณผลคะแนนของกรรมการให้ คิดค านวณจากการค านวณแบบถ่วงน ้ าหนัก โดยค่า
คะแนนสุทธิไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียผลคะแนนการประเมินของกรรมการทุกท่านในแบบฟอร์ม วพ./กศ. 2 

ขอ้ 6  ผลคะแนนสุทธิท่ีได ้น ามาคิดเป็นผลการสอบวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดงัต่อไปน้ี 
6.1 คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  3.5  ผลการสอบคือ  Excellent 
6.2 คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  2.5  แต่นอ้ยกวา่ 3.5  ผลการสอบคือ  Good 
6.3 คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  1.5  แต่นอ้ยกวา่ 2.5  ผลการสอบคือ  Pass 
6.4 คะแนนนอ้ยกวา่ 1.5  ผลการสอบ คือ Fail 

ขอ้ 7  ใหค้ณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
ขอ้ 8  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีอ านาจ

วนิิจฉยัสัง่การ ค าวนิิจฉยัของคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    19  ธนัวาคม  2550 
        (ลงช่ือ) สมนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ 
 (รองศาสตราจารยส์มนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
         คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 89/2550) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------- 

การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ส่วน คือ 
 1. การประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 70 
 2. การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม คิดเป็น 
ร้อยละ 30 

ส่วนของการประเมินคุณภาพของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน 
ประกอบดว้ย 9 ส่วนยอ่ย คือ ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิการด าเนินการวจิยั ผลการวิจยั การวิเคราะห์วิจารณ์ผลการวิจยั การสรุปและขอ้เสนอแนะ คุณภาพ
ของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ และ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยสัดส่วนร้อยละของ
หวัขอ้ยอ่ยใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

หัวข้อการประเมนิ ร้อยละของคะแนน  
1. ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 15    
2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 10 
3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
4. วธีิการด าเนินการวจิยั 15 
5. ผลการวจิยั 10 
6. การวเิคราะห์ วจิารณ์ผลการวจิยั   15 
7. การสรุปและขอ้เสนอแนะ 10 
8. คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 10 
9. การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 5 

 
ส่วนของการประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดย

วิธีการสอบปากเปล่า ประกอบดว้ย 2 ส่วนยอ่ย คือ การน าเสนอผลงาน และ การตอบค าถาม โดยสัดส่วนร้อยละ
ของหวัขอ้ยอ่ยใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

 
หัวข้อการประเมนิ ร้อยละของคะแนน  

1. การน าเสนอผลงาน 50 
2. การตอบค าถาม 50 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่36/2556) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอสิระ 

..................................................... 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น  พ.ศ .2541 
ประกอบด้วยขอ้ 20 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ให้มี
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลคุณภาพและการบริหารจดัการหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรในองคร์วมของคณะนั้นๆ องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการดงักล่าวให้
เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ โดยวิธีเวียน คร้ังท่ี 
1/2556  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 และคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุม คร้ังท่ี 42-
4/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และการ
เสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันักศึกษาระดบัปริญญาโททุกหลกัสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 
2556 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 2. ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 50/2551) เร่ือง หลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และการเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
 ขอ้ 3. การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
  3.1 เง่ือนไขการยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
   3.1.1 ในภาคการศึกษาใด นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และผ่านการ
ประเมินผลความก้าวหน้าท่ีได้สัญลักษณ์ S น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรนั้นๆ สามารถยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดใ้นภาคการศึกษานั้น 
   3.1.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และผ่านการประเ มินผล
ความก้าวหน้าท่ีได้สัญลกัษณ์ S มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรนั้นๆ ตอ้งยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาถดัไป 
  3.2 นกัศึกษาตอ้งยื่นค าร้องขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 และค าร้องขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.02 ก่อนวนัสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนั โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดั เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 
  3.3 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังการน าเสนอ
และการตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้ทั้งน้ี ให้ฝ่ายจดัการการศึกษาระดบับณัฑิตของสาขาวิชาประกาศให้ผูส้นใจ
ทราบก่อนการสอบ ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั 
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  3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย 
   3.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    เป็นประธานกรรมการ 
   3.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม(ถา้มี)   เป็นกรรมการ 
   3.4.3 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เ ป็ น
กรรมการ 
  3.5  ในวนัสอบจะตอ้งมีกรรมการสอบครบ จึงจะถือวา่ การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
  3.6  การประเมินผลการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบมากกวา่ก่ึงหน่ึง
ของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
  3.7  ใหค้ณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบแก่ผูเ้ขา้สอบโดยทนัทีภายในวนัสอบ และรายงาน
ผลการสอบตามค าร้องขอรายงานผลการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  ตามแบบ วศ.วพ.03 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดั ภายใน 7 วนั นบัจากวนัสอบ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 
  3.8 กรณีท่ีผลการพิจารณาการสอบผ่านให้นกัศึกษาส่งส าเนาเคา้โครงวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 
ชุด พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาท่ี
นกัศึกษาสงักดั ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา โดยท่ี 
   3.8.1 ถา้ผลการสอบเป็นการผ่านแบบไม่มีเง่ือนไข ให้นักศึกษาส่งส าเนาเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ภายใน 7 วนั นบัจากวนั
สอบ 

3.8.2 ถา้ผลการสอบเป็นการผา่นแบบมีเง่ือนไข ใหน้กัศึกษาด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้ 
เสร็จ และส่งส าเนาเคา้โครงวิทยานิพนธ์ พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ             
บว.23 ภายใน 20 วนั นบัจากวนัสอบ 
   3.8.3 หากนกัศึกษาไม่ด าเนินการตามขอ้ 3.8.1 หรือ 3.8.2 ใหถื้อวา่ผลการสอบคร้ัง 
นั้นไม่ผา่น 
  3.9 กรณีท่ีพิจารณาผลการสอบไม่ผา่น นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใน
หวัขอ้เดิมตอ้งยืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 คร้ังต่อไป ภายใน 15 วนั หลงัจากทราบ
ผลการพิจารณา 
  3.10 ในกรณีท่ีนกัศึกษาตามขอ้ 3.1.2 ไม่ไดย้ืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ หรือไดย้ื่น
ค าร้องขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ แต่ไม่สามารถสอบผ่านและเสนอแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ได้ทันในภาคการศึกษาท่ีก าหนด จะได้รับการประเมินผลความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น เป็น S=0 (ศูนย)์ 
 ขอ้ 4.  การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
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  4.1 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ คร้ังแรกนอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ใหเ้สนอ               
เคา้โครงการศึกษาอิสระใหแ้ลว้เสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาการศึกษา
อิสระ คร้ังแรก 6 หน่วยกิต ใหเ้สนอเคา้โครงการศึกษาอิสระใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษา 
  4.2 การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ นกัศึกษาตอ้งส่งส าเนาเคา้โครงการศึกษาอิสระ จ านวน 
1 ชุด พร้อมแบบเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาท่ี
นกัศึกษาสงักดั ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 
 ขอ้ 5. ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและถือเป็นส้ินสุด 
   
  ประกาศ ณ วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
      (ลงช่ือ) สมนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ 
                     (รองศาสตราจารยส์มนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
                                   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 86/2551) 
เร่ือง   แนวปฏบิัตใินการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าดุษฎนีพินธ์ 

ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
--------------------------------------- 

เพ่ือให้การประเมินผลความกา้วหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา 

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541  
ประกอบดว้ยขอ้  8  แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
และการจดัระบบการบริหารในบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2541 และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 10-6/2551  เม่ือวนัท่ี 11  กนัยายน พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการ
ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 31-17/2551 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จึงก าหนดแนวปฏิบติั
ในการให้หน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ ท่ีไดรั้บการประเมินผ่านไดส้ัญลกัษณ์  S  ส าหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
แบบ 1.1 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

กิจกรรม 
ดุษฎีนิพนธ์  
(48 หน่วยกิต) 

ดุษฎีนิพนธ์ 
(54 หน่วยกิต) 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
3. การด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4. การเสนอเอกสารดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

  8  หน่วยกิต 
16  หน่วยกิต 
16  หน่วยกิต 
  8  หน่วยกิต 

 9  หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
 9  หน่วยกิต 

 
ทั้งน้ี  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตภ่าค

การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2551  เป็นตน้ไป  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  ตุลาคม   พ.ศ. 2551 

 
                   (ลงช่ือ)สมนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ 

(รองศาสตราจารยส์มนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
 
 

 
 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

298 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่ 87/2551) 
เร่ือง   แนวปฏบิัตใินการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอสิระ 

ของนกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
----------------------------------------------- 

เพ่ือให้การประเมินผลความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีแก่นกัศึกษา 

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541  
ประกอบดว้ยขอ้  8  แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
และการจดัระบบการบริหารในบณัฑิตวิทยาลยั  พ.ศ.  2541  และโดยเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 10-6/2551  เม่ือวนัท่ี  11  กนัยายน  พ.ศ. 2551  และ
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 31-17/2551 เม่ือวนัท่ี  2  ตุลาคม พ.ศ.  2551  จึง
ออกประกาศดงัน้ี .- 

1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 87/2551)     
ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เร่ือง แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

2. ขอยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 9/2548) ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เร่ือง 
แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต 

3. แนวปฏิบติัในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระหลกัสูตร
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก(1) และ แผน ก แบบ ก 1 

 

กิจกรรม 
วทิยานิพนธ์  
(36 หน่วยกิต) 

วทิยานิพนธ์ 
(39 หน่วยกิต) 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
3. การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
4. การเสนอเอกสารวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

6  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

6  หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
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4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก(2) และ แผน ก แบบ ก 2 

กิจกรรม 
วทิยานิพนธ์ 
(12 หน่วยกิต) 

วทิยานิพนธ์ 
(16 หน่วยกิต) 

วทิยานิพนธ์ 
(18 หน่วยกิต) 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
3. การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
4. การเสนอเอกสารวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

2  หน่วยกิต 
4  หน่วยกิต 
4  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
7  หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

 
5. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ข 

กิจกรรม การศึกษาอิสระ (6 หน่วยกิต) 
1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
3. การด าเนินการท าการศึกษาอิสระ 
4. การเสนอเอกสารการศึกษาอิสระต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

1  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 
2  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 

 
ทั้งน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษา

ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2548  เป็นตน้ไป  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  ตุลาคม   พ.ศ. 2551 

 
         (ลงช่ือ)สมนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ 

(รองศาสตราจารยส์มนึก  ธีระกลุพิศุทธ์ิ) 
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ฉบับที ่  007 / 2552 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
----------------------------------------- 

 

เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดท่ี 8   การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาศยัอ านาจตามความในข้อ 10                
แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัระบบการบริหารงานบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2548 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมค ร้ัง ท่ี    2 /2552                              
เม่ือวนัท่ี 4  กมุภาพนัธ์  2552  และคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  
2552  จึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  007/2552) เร่ือง  
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ” 

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกประกาศคณะศึกษาศาสตร์  ฉบบัท่ี 035/2546 เร่ือง การด าเนินการในรายวชิา
วทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน  

ขอ้ 4  ในประกาศน้ี    
 4.1   คณะ  หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.2   คณบดี หมายถึง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.3   สาขาวชิา หมายถึง สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
4.4 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร์ 

4.5 ประธานหลกัสูตร  หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 
4.6 นกัศึกษา            หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

                                มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ขอ้  5 การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไดเ้ม่ือไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 
5.2 การควบคุมวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ กรณีนักศึกษาระดบัปริญญาโท ให้มีอาจารยท่ี์

ปรึกษาหลกั 1 คน  และอาจให้มีอาจารยที์่ปรึกษาร่วมไดอ้ีก 1 คน ตามความเหมาะสมแต่ละกรณี  กรณี
หลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอยา่งนอ้ย  1  คน  หรือ
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ตามความเหมาะสม  โดยทั้ ง 2 กรณี ให้ผ่าน   ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของแต่ละ
สาขาวิชา 

 5.3  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวชิา 

 ขอ้ 6  การขอสอบและขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
6.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครง

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภายใน  1  ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
6.2   นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัก่อนจึงจะ

ด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้
6.3 ก่อนขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารเชิง

หลกัการ  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยั 

6.4 เมื่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวิชาประชุมพิจารณาความเหมาะสม
และพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยัแลว้ ให้นกัศึกษาจดัท าเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และยื่นค าร้อง
ขอสอบเคา้โครง พร้อมเอกสารเชิงหลกัการ  ทั้งน้ี ตอ้งยื่นเร่ืองขอสอบก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  7  วนัท า
การ 

6.5 งานบณัฑิตศึกษาน าเสนอขออนุมติัสอบต่อคณบดี และประกาศแจง้ให้นกัศึกษาและอาจารย์
ทราบโดยทัว่กนั เพื่อเขา้รับฟังและซกัถามขอ้สงสยัได ้

6.6 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
6.6.1  คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์    ประกอบด้วย 

1) อาจารยป์ระจ า  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
2) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  ทั้งน้ีอาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้ อยา่งนอ้ย 1 คน 
ทั้งน้ี โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น

ประธานคณะกรรมการสอบ 
ในวนัสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
1.   คณะกรรมการสอบตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะถือว่าการสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์ 

ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) อาจารยป์ระจ า  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
2) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

2.  ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้ 1  ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจ
เปล่ียนแปลงกรรมการได้ โดยให้คณะแต่งตั้ งซ่อมกรรมการ ทั้ งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้
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3.  ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการ
สอบไปยงัคณะภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

6.6.2 คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 
1. อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  อยา่งนอ้ย 1 คน 
2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ในวนัสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ 
1. คณะกรรมการสอบตอ้งไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถือว่าการสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์ 

ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) อาจารยป์ระจ า หรือผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษาร่วม 
2) อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

2. ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้ 1. ใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจ
เปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ  

ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อม
ข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านเคา้โครงการศึกษาอิสระได ้

3. ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้ประธานคณะกรรมการสอบ    รายงานผล
การสอบไปยงัคณะภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

เม่ือนักศึกษาสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านเรียบร้อยแลว้ ให้ส่งเคา้
โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ จ ำนวนเท่ำกบักรรมกำรสอบเค้ำโครง  
รวมอีก 1 ชุด เพือ่ส่งให้กบับณัฑติวทิยำลยั  ท่ีงานบณัฑิตศึกษา เพื่อเสนอคณบดีพจิารณาอนุมติั  ภายใน  30 วนั 
หลงัสอบ  หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งให้ถอืว่ำผลกำรสอบในคร้ังนัน้เป็นโมฆะ ให้นักศึกษำด ำเนินกำรท ำ
เร่ืองขอสอบใหม่ 

ขอ้ 7.  การประเมินความกา้วหนา้การท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
7.1 นกัศึกษาตอ้งรายงานผลความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ทุกภาค

การศึกษา      ตามแบบฟอร์มท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
7.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระทุก

ภาคการศึกษา ส าหรับการประเมินความกา้วหนา้การท าวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท  ก าหนดใหน้กัศึกษาได้
สญัลกัษณ์  S  ตามเกณฑก์ารประเมินดงัต่อไปน้ี 
วทิยานิพนธ์     (ระดบัปริญญาโท) 

1)  คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ได ้   1 หน่วยกิต 
2)  เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา    1 หน่วยกิต 
3)  สอบเคา้โครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั   2 หน่วยกิต 
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4)  เขียนวทิยานิพนธ์  บทท่ี  1,  2,  3,   เสร็จสมบูรณ์    1 หน่วยกิต 
5)  สร้างเคร่ืองมือวจิยั       2 หน่วยกิต 
6)  เก็บรวบรวมขอ้มูล       1 หน่วยกิต 
7)  วเิคราะห์ขอ้มูล       2 หน่วยกิต 
8)  เขียนวทิยานิพนธ์เสร็จ  สมบูรณ์ทั้งฉบบั     2 หน่วยกิต 
       รวม             12 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ จนกวา่จะไดส้ญัลกัษณ์  S  ครบทั้ง  12 หน่วยกิต 

การศึกษาอสิระ 
1) คน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถหาหวัขอ้การศึกษาอิสระได ้  และเรียบเรียงเคา้

โครงเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณา    1 หน่วยกิต 

2)  สอบเคา้โครงผ่านและส่งเคา้โครงต่อคณบดีเพ่ือขออนุมติั 1 หน่วยกิต 
3)  เขียนการศึกษาอิสระ บทท่ี  1,  2,  3,   เสร็จสมบูรณ์  1 หน่วยกิต 
4)  สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล  2 หน่วยกิต 
5)  วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนการศึกษาอิสระเสร็จ  สมบูรณ์ทั้งฉบบั1 หน่วยกิต 
       รวม               6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนการศึกษาอิสระ จนกวา่จะไดส้ญัลกัษณ์  S  ครบทั้ง  6 หน่วยกิต 
7.3 การประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา 

ขอ้ 8. การสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
นกัศึกษาตอ้งท าการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   ภายใน   45 วนั  หลงัจากท่ีนกัศึกษาผ่านการ

ประเมินความกา้วหนา้โดยไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของ
หลกัสูตรนั้น ๆ  

8.1 นกัศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  เม่ือ 
1)   เคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ไดรั้บอนุมติัแลว้  และ 
2)   ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มาแลว้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 60 วนั  

นับจากวนัท่ีเคา้โครงไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  และ 
3) ไดส้ัญลกัษณ์  S  ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของ

หลกัสูตรนั้น ๆ 
 8.2 ใหน้กัศึกษาเสนอวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ท่ียงัไม่เขา้ปกจ านวนเท่ากบัจ านวน

กรรมการสอบ  พร้อมยื่นใบค าร้องขอสอบตามแบบฟอร์ม  บว . 25  โดยผ่าน  (1)  อาจารยท่ี์ปรึกษา   และ  (2) 
ประธานหลกัสูตร  ยืน่ท่ีงานบณัฑิตศึกษาของคณะ  ก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  7  วนัท าการ 

8.3 งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบผลการเรียน  นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบท่ีงาน
การเงินคณะ 

8.4 ประธานหลกัสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตามแบบฟอร์ม บว.26 โดยให้เสนอช่ือ
คณะกรรมการสอบชุดเดียวกบักรรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ในกรณีที่จ  าเป็นอาจ
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เปลี่ยนแปลงกรรมการได้) และส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบก่อนวนั
ก าหนดการสอบอย่างน้อย   15  วนั 

8.5    งานบณัฑิตศึกษา น าเสนอคณบดีอนุมติัการสอบและอนุมตัิเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ
สอบ เพ่ือจดัท าค าสั่งต่อไป 

8.6   ในวนัสอบ 

ก.  วทิยำนิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์   ประกอบดว้ย

บุคคลดงัต่อไปน้ี 
1) อาจารยป์ระจ า  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่  

1  คน 
2) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่  1  คน 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบ ให้เล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลง
กรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ  

ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อม
ข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้

ข.  กำรศึกษำอิสระ 
คณะกรรมการสอบตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 คน จึงจะถือวา่การสอบคร้ังน้ีมีผลสมบูรณ์ประกอบดว้ย

บุคคลดงัต่อไปน้ี 
1. อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  อยา่งนอ้ย 1 คน 
2. อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบใหเ้ล่ือนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลง

กรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ   
ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึน

ใหม่ จะไดต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้
8.7 ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยู่ร่วมในวนัสอบ การประเมินผล โดย

อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

8.8 การประเมินผลการสอบใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์า้งทา้ยของประกาศน้ี 
8.9 การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1) ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายง านผลการสอบผ่ านประธานคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรไปยงัคณะ  ภายใน  15  วนั   นบัจากวนัสอบ 

2) คณะให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ   ท่ี
สาขาวชิาเสนอ และแจง้ผลการประเมินใหส้ านกัทะเบียนและประเมินผลด าเนินการ 
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8.10 นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไม่ผ่าน  มีสิทธ์ิขอสอบคร้ังท่ี 2 ได้
ภายใน 15 วนัหลังวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน    60    วนั    หลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข   

 การสอบคร้ังท่ี 2 จะตอ้งด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์/ 
การศึกษาอิสระใหม่ 

8.11  เม่ือสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระผ่านแลว้  นักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์/
รายงานการศึกษาอิสระให้บณัฑิตวิทยาลยัไดภ้ายใน 45 วนั   หลงัการสอบไม่ว่ากรณีใด   (ยกเวน้ตอ้งเขา้รักษา
ตวัในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 สัปดาห์ข้ึนไป)  จะถือวา่นกัศึกษาสอบไม่ผา่น  และนกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบใหม่ 

ขอ้ 9. การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
9.1  การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตาม ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น    (ฉบบัท่ี   72/2546)   เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระ   ขอ้ 9 

9.2 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
  9.2.1 ใหส่้งท่ีบณัฑิตศึกษาท่ีนกัศึกษาสงักดั  
  9.2.2 นักศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์  จ านวน  2  เล่ม   (เขา้ปก 1 เล่ม  
และท่ียงัไม่เขา้ปก   1  เล่ม  )  พร้อมแผ่นซีดีบันทึกขอ้มูลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน  2  แผ่น   ซ่ึง
คณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้  

ขอ้ 10  มาตรฐานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
10.1 วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 

72/2546)  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ขอ้ 10 
10.2 มาตรฐานการศึกษาอิสระ    

10.2.1 รูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระใหเ้ป็นไปตามคู่มือการท าวทิยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั 

10.2.2  ปกนอกของการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีน 
  10.2.3  ปกใชสี้กรมท่า  (สีน ้ าเงินเขม้) 

10.2.4  การเขา้เล่มการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นการเขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้วหุ้มสัน 
และติด ใบรองปกสีขาว 

10.2.5  สัญลกัษณ์และขอ้ความของปกหนา้ ปกใน และสันปกให้เป็นไปตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ยกเวน้ปกในใบรับรองการศึกษาอิสระ จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เป็นผูล้งนาม  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        3        มีนาคม   พ.ศ. 2552 
             

                                      (ลงช่ือ) ไพศาล  สุวรรณนอ้ย 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล  สุวรรณนอ้ย) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
 

การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษา  ประกอบดว้ยการประเมิน    2   ส่วน    คือ 
1.  คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ 
2. การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า   

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
1)   คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ               70   คะแนน 
2)   การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า   30   คะแนน 

 
1) การประเมนิคุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอสิระ 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั  8  
 1.1    ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งท าการ

วจิยัเพ่ือตอบปัญหาของการวจิยันั้น ๆ 
  

 1.2   ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั   
 1.3   ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา   

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั  6  
 2.1   ความชดัเจนของวตัถปุระสงคก์ารวจิยั   
 2.2   ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั   
 2.3   ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   

3. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  6  
 3.1   การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

 3.2   การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน
วรรณกรรม 

  

 3.3   การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวิจยัสู่การ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีเหมาะสม 

  

4. วธีิการด าเนินการวจิยั  20  
 4.1   ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้   
 4.2   ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุมตวัแปร

และการวางแผนการทดสอบ 
  

 4.3   ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยั เทคนิควจิยั การเลือก
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 4.4   ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั   
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

 
 4.5 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยักบั 

วตัถุประสงค ์
4.6 ความมีเหตผุลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของ 
        ขอ้มูล 

  

5. ผลงานวจิยั  10  
 5.1   การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้   
 5.2   ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบั

วตัถุประสงค ์
  

 5.3   ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั   
 5.4   ประโยชนข์องผลท่ีไดจ้ากการวจิยั   

6. การอภิปรายผลการวจิยั  10  
 6.1   ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลการวิจยั 
  

 6.2   ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัใน
การวจิยั 

  

 6.3   ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไป
ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรท าต่อไป 

  

7. คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอสิระ  10  
 7.1   ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา   
 7.2   จรรยาบรรณและความถูกตอ้งของการอา้งอิง   
 7.3   ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน   
 7.4   ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล   
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  
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2) การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. การน าเสนอผลงาน 20  
 1.1   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ   
 1.2   ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ   
 1.3   การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม   
 1.4   การเสนอแนวความคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง   
 1.5   บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ   
 1.6   ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนใน

วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
  

 1.7   ความสามารถในการสรุปผล   
2. การตอบค าถาม 10  

 2.1   ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐานสนบัสนุน   
 2.2   ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี

ปรากฏในงานวจิยั 
  

 2.3   ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ 
ของผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิานั้น ๆ 

  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
 

คะแนนรวม 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 เตม็     70    คะแนน   คะแนนท่ีได…้………..คะแนน 
ส่วนท่ี 2 เตม็     30    คะแนน   คะแนนท่ีได…้………..คะแนน 
รวม   เตม็   100    คะแนน   คะแนนท่ีได…้………..คะแนน 

 
เกณฑ์การพจิารณาผล  

     91    คะแนนข้ึนไป =       Excellent  
 81 - 90 คะแนน =       Good  
 71 - 80  คะแนน =       Pass 
     70      คะแนนลงมา   =       Fail 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที ่018/2551)  
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

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

 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แผนการเรียน
แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา จึงได้
ก าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเสร็จส้ินแลว้ และ 
ตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย ์
ท่ีปรึกษา 

3. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
มีเกณฑ ์ดงัน้ี 

ระยะที ่ เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1 ขั้นตอนท่ี 1.ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้การวจิยั 3 

ขั้นตอนท่ี 2.พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ(Concept paper)  
                    โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมบริหารหลกัสูตร 

3 

ขั้นตอนท่ี 3. พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้ 3 
ขั้นตอนท่ี 4. สอบผา่นเคา้โครง(บทท่ี 1,2,3) 3 

2 ด าเนินการวจิยัตามแผน  
ขั้นตอนท่ี 1. สร้างเคร่ืองมือ และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 6 
ขั้นตอนท่ี 2. เก็บรวบรวมขอ้มูล 6 
ขั้นตอนท่ี 3. วเิคราะห์ขอ้มูล 6 

3 เขียนรายงานการวจิยั 6 
 รวม 36 

 
แนวปฏิบติัใดๆท่ีไม่ปรากฏในระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2551 
 
     (ลงช่ือ) ไพศาล  สุวรรณนอ้ย 

   (ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พศาล  สุวรรณนอ้ย) 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  (ฉบับที ่  37  /2548) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
-------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ในคราวประชุมสามญัคร้ังท่ี 10/2548  เม่ือวนัท่ี  16  
ธนัวาคม 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมสามญั คร้ังท่ี 12/2548 เม่ือ
วนัท่ี 23 ธันวาคม 2548  คณะพยาบาลศาสตร์จึงไดมี้มติให้ประกาศหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท า
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ดงัน้ี 
 ข้อ 1 ให้ใช้ประกาศนีใ้นปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป  กบันักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร 
 ข้อ 2 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระคร้ังแรกของนักศึกษา 
                          2.1 ฝ่ายจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษารวบรวมขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาอิสระ และจ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละคน น าเสนอต่อ
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรภายในสปัดาห์แรกของเดือนเมษายน และในสปัดาห์แรกของเดือนกนัยายนของทุกปีเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
  2.2 นกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์  และการศึกษาอิสระคร้ังแรก ให้เสนอช่ือเร่ือง
และร่างเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระต่อผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย  1 เดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษานั้น  
  2.3 ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของช่ือ
เร่ืองและเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ และมอบหมายอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ เสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบภายใน  1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพ่ือจะไดด้ าเนินการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัก่อนวนัท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดใหน้กัศึกษาลงทะเบียน  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ให้ผูรั้บผิดชอบ
น าเสนอปัญหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพ่ือพิจารณาหาทางแกไ้ข 
  2.4 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระจะกระท าไดเ้ม่ือนักศึกษามีคุณสมบัติ
ครบตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ทั้งน้ีหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
  2.5 ก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทุกคร้ัง ให้นักศึกษาจดัท าแบบฟอร์ม
การขอลงทะเบียนให้เรียบร้อย แลว้น าไปยื่นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเพ่ือขอความเห็นชอบ หลงัจากนั้นให้
ด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียนของมหาวิทยาลยั อน่ึง การลงทะเบียนตั้งแต่คร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป 
นกัศึกษาจะตอ้งแนบผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนดไว้
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ไปพร้อมกบัแบบฟอร์มการขอลงทะเบียน เพ่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัจะไดใ้หค้  าแนะน าในการลงทะเบียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
  2.6 จ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   2.6.1 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์คร้ังแรกไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต และการลงทะเบียน
คร้ังท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
   2.6.2 การลงทะเบียนการศึกษาอิสระ ใหล้งทะเบียนตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาหรือ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
   2.6.3 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระทุกคร้ังตอ้งค านึงถึงหน่วยกิต S 
ท่ีนกัศึกษาไดไ้ปแลว้ และเม่ือรวมหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนเพ่ิมเติมในคร้ังน้ีจะตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่
เกิน 12 หน่วยกิตส าหรับวทิยานิพนธ์ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตส าหรับการศึกษาอิสระ 
 ข้อ 3 การควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์
ทีป่รึกษาร่วมได้อกีตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
  3.1 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั เป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณสมบติัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนั      และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
  3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  
  3.3 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคลากรอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 68/2548  เร่ือง แนวปฏิบติัการแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ  ให้เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาหลกัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได ้ 
 ข้อ 4 การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอสิระ 
  4.1 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์  
   4.1.1 ให้นักศึกษาท่ีพร้อมจะสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  ยื่นเร่ืองขอสอบเคา้โครง
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั เสนอต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ เพื่อ
พิจารณา 
   4.1.2 ใหน้กัศึกษาส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์  จ านวนเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบ ก่อน
วนัสอบ  10  วนัท าการ ท่ีงานบริการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือจะไดด้ าเนินการส่ง
มอบใหแ้ก่คณะกรรมการสอบต่อไป 
   4.1.3  การสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์   ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังการ
น าเสนอและการตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้โดยฝ่ายจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งประกาศให้ผูส้นใจทราบก่อน
การสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั    หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาฯ ตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูล
ก าหนดวนัสอบใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   4.1.4   คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ มีจ านวนอยา่งนอ้ย 2   คน ประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี
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อาจแต่งตั้ งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 
   4.1.5    การประมวลคะแนนผลการสอบ ให้พิจารณาโดยถ่วงให้น ้ าหนกัคะแนนของ
กรรมการสอบแต่ละส่วนเท่ากนั  ซ่ึงตามขอ้ 4.1.4  โครงสร้างคณะกรรมการสอบมี 2 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 
อาจารยป์ระจ า และส่วนท่ี 2  คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมของวทิยานิพนธ์  (ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นกรรมการสอบ) 
   4.1.6 ให้คณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบ แก่ผูเ้ขา้สอบโดยทนัทีภายในวนัสอบ 
และรายงานผลเบ้ืองตน้ต่อคณบดี หรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบโดยผ่านความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ภายในวนัท าการถดัจากวนัสอบ 
   4.1.7  ใหน้กัศึกษาด าเนินการแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงภายใน 45 วนั และส่งเคา้โครงท่ีแกไ้ขแลว้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  4.2  การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
   4.2.1  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนการศึกษาอิสระคร้ังแรกแลว้ จะตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษา
อิสระตามเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน เช่น ถา้นักศึกษาลงทะเบียนคร้ังแรก 3 
หน่วยกิต ใหส่้งเคา้โครงการศึกษาอิสระภายในภาคการศึกษานั้น  ถา้นกัศึกษาลงทะเบียนคร้ังแรก 6 หน่วยกิต ให้
ส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระภายใน 2 เดือน นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 
   4.2.2  การเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ นกัศึกษาตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ/หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2.1 และมีจ านวนเล่มตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
 ข้อ 5 การประเมนิผลการท าวทิยานิพนธ์  หรือการศึกษาอสิระ 
  5.1 การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งกระท าในทุกภาคการศึกษา 
ทั้งน้ีการประเมินผลตอ้งเกิดข้ึนภาคหลงัวนัเปิดภาคการศึกษา 
  5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  มีหน้าท่ีในการประเมินผล
ความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาตามขอ้ 2.5  และรายงานผลการประเมินต่อ
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรสรุปรวบรวมรายงานเสนอต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบเพื่อน าเขา้ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ 
  5.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระให้ใชส้ัญลกัษณ์  S (Satisfactory) ซ่ึง
หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาเป็นท่ีพอใจ ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนกัศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บการประเมินให้ได้
สญัลกัษณ์ S ของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หาก
ผลการประเมินพบวา่ไม่มีความกา้วหนา้ จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้นๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 
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   ตน้ฉบับร่างวิทยานิพนธ์ท่ีพร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และตน้ฉบับผลงาน
วิทยานิพนธ์ ท่ีตอ้งตีพิมพห์รือเผยแพร่ตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ โดย
ก าหนดใหมี้จ านวนหน่วยกิต เท่ากบั 1 หน่วยกิต   
  5.4 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัด าเนินการประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตามก าหนดการส่งเกรด กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประสงค์จะขอขยายเวลาในการ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จะท าไดใ้นภาคการศึกษาปลายเท่านั้น โดยการท าบนัทึกขออนุมติั
จากคณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ ก่อนวนัส้ินสุดการส่งเกรด ทั้งน้ีจะตอ้งด าเนินการประเมินผลให้แลว้เสร็จ
ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัสุดทา้ยท่ีคณะก าหนดใหส่้งเกรด 
  5.5 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภายหลงัท่ี
ไดผ้า่นการประเมินผลความกา้วหนา้ภาคการศึกษาปลายไปแลว้และเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคตน้ในปี
การศึกษาต่อไป การเปล่ียนแปลงการประเมินผลการท าวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ  จะท าไดเ้ฉพาะในกรณี
ท่ีนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งส าเร็จการศึกษาในช่วงเวลานั้น หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินผลดงักล่าวจะมีผล
ท าให้นกัศึกษาท าให้นักศึกษาได้ S  ครบ 12 หน่วยกิตในการท าวิทยานิพนธ์หรือครบ 6 หน่วยกิตในการท า
รายงานงานศึกษาอิสระ และสามารถขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไดต้ามระเบียบของมหาวิทยาลยั      
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูพิ้จารณาถึงความจ าเป็นน้ีและท าค าร้องยื่นต่อรองคณบดีท่ีรับผิดชอบ  เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ีการให้ค่าคะแนน S ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ี
ไดล้งทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษาปลาย  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอ่ืน ๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณบดีหรือรอง
คณบดีท่ีไดรั้บผิดชอบ 
  5.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว  ได้รับการประเมินผล
ความกา้วหนา้เป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ท าบนัทึกอธิบายถึงการประเมินผล แนบมากบัการ
ให้เกรดดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแกไ้ขซ่ึงอาจให้
นกัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บการพิจารณาให้เปล่ียนหัวขอ้เร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือเปล่ียนอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี และผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งรายงานสาเหตุและ
ผลการพิจารณาต่อคณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบเพ่ือหาขอ้ยติุ หากไดรั้บการประเมินผลสัญลกัษณ์ S = 0  
ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ให้พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา (ตามประกาศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ฉบบัท่ี 72/2548)   
  5.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ซ่ึงมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินจ านวน
หน่วยกิตจากหัวขอ้เดิม ท่ีสามารถน าไปใชก้บัหัวขอ้ใหม่ได ้ แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวขอ้เดิม 
ทั้งน้ีให้นบัจ านวนหน่วยกิตดงักล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านไดส้ัญลกัษณ์ S ซ่ึงสามารถน ามานบัเพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
พร้อมทั้งให้คณะแจง้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ  ภายใน 15 วนั และให้บนัทึกการเปล่ียนแปลงในประวติั
การศึกษา   
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  5.8 แนวทางการประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
  วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต ใหใ้ชแ้นวทางการประเมิน ดงัน้ี  
  1.  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดปัญหาการศึกษา 1  หน่วยกิต 
  2.  การก าหนดกรอบแนวคิดและวธีิการวดัตวัแปร 2  หน่วยกิต 
  3. การเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ บทท่ี 1, 2 และ 3 2  หน่วยกิต 
  4. สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ผา่น 1  หน่วยกิต 
  5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 2  หน่วยกิต 
  6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1  หน่วยกิต 
  7.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 1 หน่วยกิต 
  8.  เสนอร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัท่ียงัไม่เขา้ปก 1 หน่วยกิต 
  9. ตน้ฉบบัผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีจะส่งตีพิมพ ์หรือเผยแพร่ตามท่ี

บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
1 หน่วยกิต  

   การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ใหใ้ชแ้นวทางการประเมินดงัน้ี  
   1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดปัญหาการศึกษา 1  หน่วยกิต 
  2. การก าหนดกรอบแนวคิดและวธีิการวดัตวัแปร 1 หน่วยกิต 
  3. การเขียนเคา้โครงการศึกษาอิสระ 1 หน่วยกิต 
  4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือหรือการ

 ด าเนินโครงการ 
1 หน่วยกิต 

  5. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือการ
 วเิคราะห์ผลการด าเนินโครงการ 

1 หน่วยกิต 

  6. การเขียนการศึกษาอิสระฉบบัท่ียงัไม่เขา้ปก 1 หน่วยกิต 
 ข้อ 6 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ ให้ด าเนินการตามประกาศ บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบับที ่72/2548 
  6.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากท่ี
นกัศึกษาผ่านการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้นๆ (นับตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบเกรดท่ีได้
สญัลกัษณ์ S นั้น) 
   ในการรายงานประเมินผลความกา้วหนา้คร้ังสุดทา้ยซ่ึงนกัศึกษาผ่านและไดส้ัญลกัษณ์ S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นผู ้
เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบและวนั เวลา ท่ีจะสอบผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร  เสนอให้คณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ  
   ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือวา่ การไดส้ัญลกัษณ์ S ใน
คร้ังการประเมินคร้ังสุดทา้ยเป็นโมฆะ  โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เสนอยกเลิกผล
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การประเมินผ่านความเห็นชอบของผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือรองคณบดีท่ี
เก่ียวขอ้ง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อความเห็นชอบในการยกเลิกเกรด S  คร้ังล่าสุด และแจง้เร่ืองไป
ยงัส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
  6.2   ให้นักศึกษาท่ีพร้อมจะสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ยื่นเร่ืองค าร้องขอสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีงานบริการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อ
คณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
  6.3   ให้นกัศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ จ านวนเท่ากบัจ านวนของ
กรรมการสอบ ก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 20  วนัท าการ ท่ีงานบริการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ เพ่ือจะไดด้ าเนินการส่งมอบใหแ้ก่คณะกรรมการสอบต่อไป 
  6.4  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟัง
การน าเสนอและตอบค าถามของผูเ้ขา้สอบได ้โดยฝ่ายจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา ตอ้งประกาศ
ใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบไม่นอ้ยกวา่  7  วนั   หากมีการเปล่ียนแปลงวนัสอบ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาฯ ตอ้งมีการ
แกไ้ขประกาศขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 
   คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระมีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
ผูเ้ขา้ฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  รวมทั้งการจ ากดัเวลาการถาม 
และการควบคุมใหด้ าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย และใหป้ระเมินผลการสอบตามหวัขอ้ท่ีคณะฯ ก าหนด 
  6.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกมหาวทิยาลยัซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีอาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) เป็น
กรรมการสอบดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งมีจ านวนคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์รวมอยา่งมากไม่เกิน 5 คน  
   อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งมีคุณวฒิุตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด และให้กรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
   ในวนัสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า
ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษา
หลกัของวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
   ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการสอบออกไป ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ัง
ใหม่ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธ์ได ้ 
  6.6  การประเมินผลการสอบ ผูป้ระเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ และ
ใหคิ้ดคะแนน ของกรรมการสอบแต่ละส่วนเท่ากนั ตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบมี 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วน
ท่ี 1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของวทิยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการสอบ) ส่วนท่ี 
2 อาจารยป์ระจ า และส่วนท่ี 3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เสียงขององคป์ระกอบของกรรมการสอบ 
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  6.7 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรหรือผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของการศึกษาอิสระ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการสอบ 
   ในวนัสอบจะตอ้งมีคณะกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรหรือผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของการศึกษาอิสระจึงจะ
ถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
   ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ให้เล่ือนการสอบออกไป   ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้โดยใหค้ณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดวนัสอบคร้ังใหม่
ใหมี้เวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้ 
   การประเมินผลการสอบ ผูป้ระเมินผลการสอบ ตอ้งเป็นกรรมการสอบทุกคน และให้คิด
คะแนนอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการสอบ) ใหน้บัคะแนนเป็น 
1 เสียง และใหถื้อผลการประเมินมติกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  6.8 การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 
 Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม 
 Good หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี 
 Pass  หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น 
 Fail  หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก 
   การสอบตามนยัน้ีจะสอบไดไ้ม่เกิน  2 คร้ัง 
  6.9 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดีและผูเ้ขา้
สอบ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 
   6.9.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ตอ้งมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้ง
แกไ้ข พร้อมทั้งมีการอธิบายช้ีแจงใหผู้เ้ขา้สอบรับทราบ ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขให้แลว้เสร็จ และคณะกรรมการ
สอบใหค้วามเห็นชอบภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าวใหถื้อวา่
ไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น ใหค้ณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทา้ยต่อคณบดี 
   6.9.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการตอ้ง สรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้
ผา่นโดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายในวนัท าการถดัจากวนัสอบ ใหค้ณะแจง้ผลการสอบให้
ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั  
  6.10 หากนกัศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวสิยั ใหถื้อวา่สอบไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น 
  6.11 ผูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผา่นตามขอ้ 6.9.2 มีสิทธิยืน่ขอสอบคร้ัง
ท่ี 2 ไดภ้ายใน 15 วนัหลงัวนัสอบคร้ังแรก และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบคร้ังแรก 
   ในกรณีท่ีไม่ผา่นการสอบตามนยัแห่งขอ้ 6.9.1 ให้ยื่นขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วนั หลงั
วนัครบก าหนดการแกไ้ข  และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแกไ้ข   
   การขอสอบทั้ง 2 กรณี นกัศึกษาจะตอ้งแสดงหลกัฐานการเสียค่าธรรมเนียมหรือการ
รักษาสถานภาพนกัศึกษา หากไม่ด าเนินการตามก าหนดจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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   การให้โอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ไดรั้บการยกเวน้ หรือมิตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้อ่ืนแต่อยา่งใด 
  6.12   ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ท าเพียงคร้ังเดียว 
ตามมติของคณะกรรมการสอบ และตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงช่ือไปยงัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์
ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตามแนวปฏิบติัของกรรมการจริยธรรมฯ  
  6.13   การส่งเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหป้ฏิบติัตามประกาศ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 72/2548  
  6.14 การส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  
ฉบบัท่ี  36/2548 
  6.15  รูปแบบการพิมพ ์การส่งเล่ม และลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์ 
   6.15.1 รูปแบบการพิมพว์ทิยานิพนธ์  ใหเ้ป็นไปตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
   6.15.2 นกัศึกษาตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามจ านวน ลกัษณะ และระยะเวลาท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
  6.16 รูปแบบการพิมพร์ายงานการศึกษาอิสระ  
   6.16.1 ใหอ้นุโลมใชรู้ปแบบเช่นเดียวกบัรูปแบบวทิยานิพนธ์ หรือรูปแบบตามท่ีคณะก าหนด 
   6.16.2 นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี
บนัทึกขอ้มูลบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแลว้ ต่อคณะ ภายใน 3 
วนัท าการ 
   6.16.3 ใหค้ณะส่งแผนซีดีบนัทึกขอ้มูลบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อส านกัวทิย
บริการ 
   ลิข สิท ธ์ิห รือสิทธิบัตรในวิทยา นิพนธ์ห รือรายงานการศึกษาอิสระ เ ป็นของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น นกัศึกษาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเร่ืองนั้นๆ สามารถ
น าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได ้แต่การน าเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
   กรณีท่ีการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไดรั้บทุนวิจยัท่ีมีขอ้ผูกพนัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบตัรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนันั้นๆ 
  6.17 ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดหลกัการหรือแนวปฏิบติัของคณะฯ ไวใ้นประกาศน้ีหรือในกรณีท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีหรือรองคณบดีท่ีรับผิดชอบมีอ านาจวนิิจฉยัสัง่การ 
 ประกาศ  ณ   วนัท่ี    30     ธนัวาคม  2548 
 
                      (ลงช่ือ)   สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
                                                         (รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
                                                                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที ่27/2545) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการประเมนิผลความก้าวหน้าในการท าวทิยานพินธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก (2) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวชิา) 
------------------- 

 
 เพ่ือให้การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
ประกอบดว้ยขอ้ 8 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั
และการจดัระบบการบริหารในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ดา้นปรีคลินิก ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2545 จึงก าหนดแนว
ปฏิบติัในการใหห้น่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ไวด้งัต่อไปน้ี 
  1.  ทบทวนวรรณกรรม   1  หน่วยกิต 
  2.  การจดัท า การสอบ การอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 1  หน่วยกิต 
  3.  การด าเนินการท าวทิยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 
  4.  การเสนอวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  4  หน่วยกิต 
       ประกอบดว้ย 
   - introduction materials and method 1  หน่วยกิต 
   - results  1  หน่วยกิต 
   - discussion references  2  หน่วยกิต 
ทั้งน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก(2) (ทุกสาขาวชิา) 
คณะแพทยศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป โดยใหย้กเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 
10/2545) ลงวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2545 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2545 
 
    (ลงช่ือ)  สุชาติ  อารีมิตร 
    (ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาติ  อารีมิตร) 
    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่7/2556) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการเสนอขออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
 เพื่อให้การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา  สอดคลอ้งกบัประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับท่ี 88/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556  จึงก าหนด
แนวทางปฏิบติัในการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัท่ี 7/2556 เร่ือง แนวปฏิบติัในการ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิก “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัท่ี 65/ 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการขอ
สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 3 การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ของแต่ละสาขาวิชาก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาและหรือประเมินเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ เพ่ือใหน้กัศึกษาเสนอขออนุมติัเคา้โครงต่อคณะ โดยเลือกวธีิการจากขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ดงัน้ี 

3.1 ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบฟอร์ม 

ค าร้องขอสอบเคา้โครง(บศ.01)พร้อมเอกสารเคา้โครงท่ีผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ก่อนการสอบ 5 วนัท าการ 
(2) ใหป้ระธานกรรมการบริหารหลกัสูตร เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

หรือการศึกษาอิสระ อยา่งนอ้ย 2 คน ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสอบ และอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม(ถา้มี) เป็นกรรมการสอบ 

3.2 ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการสมัมนาและกลัน่กรองในท่ีประชุมแทนการสอบ นกัศึกษาตอ้งน าเสนอเคา้ 
โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระในการประชุมสัมมนาตามท่ีสาขาวิชาก าหนดอย่างนอ้ย 1 คร้ัง โดยให้มีการตอบขอ้
ซักถามและการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และหรือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนา 
   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรตอ้งออกเป็นแนวปฏิบติั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิานั้นๆ ทราบและถือปฏิบติั 
 ขอ้ 4 ใหน้กัศึกษาส่งเอกสารเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา ท่ีผ่านกระบวนการ
ตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดเรียบร้อยแลว้ จ านวน 5 ชุด ท่ีงานบณัฑิตศึกษา
ของคณะเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณบดี ตามแบบฟอร์มขออนุมติัเคา้โครง(บว.23) 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 
                 (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่10/2557) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการสอบป้องกนัดุษฎนีพินธ์ วทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ของหลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประเมินและประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่และการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ใหม้าก
ข้ึน ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 8 การท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 จึงไดอ้อกประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบป้องกนั
ดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับท่ี 10/2557  หลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาทุกคนท่ีก าลงัศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยเร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ แล้วแต่กรณี 
ประเมินผลการสอบของนกัศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 
  3.1 หวัขอ้ประเมินและคะแนนเตม็ส าหรับแต่ละหวัขอ้ 

ส่วนที ่ หัวข้อประเมนิ 
คะแนนเตม็ 

ดุษฎี
นิพนธ์ 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การศึกษา
อสิระ 

1 คุณภาพของผลงานดุษฎนีิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอสิระ 50 50 50 
 ความส าคญัของปัญหาการวจิยั(ความชดัเจนของปัญหาการวิจยัและ

เหตุผลท่ีตอ้งท าการวิจยั และความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวิจยักบั
สาขาวชิาท่ีศึกษา) 

5 5 5 

 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั และหรือค าถามการวจิยั 5 5 5 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5 5 5 

 การเช่ือมโยงวรรณกรรมสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยท่ี
เหมาะสม 

5 5 5 

 ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสม และหรือคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั 
ความถูกตอ้งเหมาะสมของเทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

10 10 10 
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ส่วนที ่ หัวข้อประเมนิ 
คะแนนเตม็ 

ดุษฎี
นิพนธ์ 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การศึกษา
อสิระ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลงานวิจัยท่ีถูกต้องเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

10 10 10 

 การอภิปรายผลการวิจยั(ความสามารถในการบูรณาการความรู้จาก
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสะทอ้นถึงขอ้ดีของงานวจิยั) 

5 5 5 

 คุณภาพการอ้างอิง คุณภาพการเขียน การใช้ภาษา การจัดล าดับ
โครงสร้างเน้ือหา 

5 5 5 

2 การสอบปากเปล่าในการน าเสนอผลงานดุษฎนีพินธ์ วทิยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอสิระ 

30 30 30 

 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ ส่ือ เน้ือหา และเวลาการน าเสนอ 10 10 10 
 ความสามารถในการสรุปผล 10 10 10 
 ความสามารถในการใหเ้หตผุล อา้งหลกัฐานสนบัสนุนการตอบค าถาม 10 10 10 
3 คุณค่าทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือ

การศึกษาอสิระ 

20 20 20 

 มีคุณค่าทางวชิา สามารถน าไปใชถ่้ายทอดความรู้หรืออา้งอิงได ้   5 
 มีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างาน การแก้ปัญหา 

การก าหนดแนวปฏิบติั หรือการก าหนดนโยบายได ้
 5 5-10 

 มีการตีพิมพ์ผลงานในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมี
ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาผลงาน 

5 5 5 

 มีการตีพิมพผ์ลงานในเอกสารการประชุมวิชาการระดบันานาชาติท่ี
มีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน หรือมีการตีพิมพห์รือตอบรับให้
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาใน
ระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

5-10 5-10 5-10 

 มีการตีพิมพห์รือตอบรับให้ตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวชิาในระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCIMAGO JOURNAL RANK: 
WWW.SCIMAGOJR.COM) 

10-15 15-20  

 มีการตีพิมพห์รือตอบรับให้ตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวิชาในระดับนานาชาติ ท่ีมีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูล 
SCOPUS,ISI 

15-20   

 คะแนนรวม 100 100 100 
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  3.2 เกณฑก์ารประเมินผลการสอบ 
     คะแนนรวม 90-100    ผลการประเมินระดบัดีมาก (Excellent) 
     คะแนนรวม 80-89     ผลการประเมินระดบัดี (Good) 
     คะแนนรวม 70-79     ผลการประเมินระดบัผา่น (Passed) 
     คะแนนรวม ต ่ากวา่ 70    ผลการประเมินระดบัไม่ผา่น (Failed) 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี  22 มกราคม 2557 
 
 
                 (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่63/2548) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการจดัท าและการส่งเอกสารการศึกษาอสิระและวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
.................................... 

 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อย ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ขอ้ 11.1 คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 17/2548 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 จึง จึงก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัท า
และการส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 เน้ือหาท่ีใชใ้นการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดงัน้ี 
  1.1 ช่ือหวัขอ้เคา้โครงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  1.2 หลกัการและเหตุผล 
  1.3 วตัถุประสงค ์
  1.4 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.5 วธีิการด าเนินการวจิยั 
   - ประชากร 
   - กลุ่มตวัอยา่ง 
   - เคร่ืองมือ 
   - การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   - การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.6 ขอบเขตและขอ้จ ากดัของการวจิยั 
  1.7 สถานท่ีท าการวจิยั 
  1.8 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
  1.9 แผนการด าเนินการเก่ียวกบักิจกรรมและระยะเวลาท าการวจิยั 
  1.10 งบประมาณ 
 ขอ้ 2 เอกสารท่ีใชเ้สนอขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  2.1 กรณีสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์เอกสารท่ีใชเ้สนอขอสอบป้องกนัใหส่้งเอกสารวทิยานิพนธ์
และเอกสารบทความทางวชิาการ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา จ านวนเอกสารตามจ านวน
กรรมการสอบ 

2.2 กรณีสอบป้องกนัการศึกษาอิสระเอกสารท่ีใชเ้สนอสอบใหส่้งเอกสารบทความทาง

วชิาการและสอบป้องกนับทความทางวชิาการจ านวนเอกสารตามจ านวนกรรมการสอบ 

ขอ้ 3 การส่งวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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 3.1 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ก ทุกหลกัสูตรใหน้กัศึกษาปฏิบติัตาม ประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี  72/2548) ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2548 
เป็นตน้ไป 
  ก. กรณีท่ีวทิยานิพนธ์ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพใ์หน้กัศึกษาส่งวทิยานิพนธ์ในรูป
บทความวชิาการ จ านวน 1 ชุด และ CD จ านวน 1 แผน่ ใหค้ณะประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
  - วทิยานิพนธ์ในรูปบทความวชิาการช่ือไฟล ์Journal.doc 
  - บทคดัยอ่ภาษาไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์Abstract_T.doc 
  - บทคดัยอ่ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์Abstract_E.doc 
  ข. หรือกรณีท่ีวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพห์รือส่วน
หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ารสาร หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceeding) ใหส่้งเอกสารหลกัฐานการน าเสนอหรือหลกัฐานการตีพิมพ์
และใหส่้งเอกสารในหวัขอ้ ก. 
 3.2 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรแผน ข 
  3.2.1 กรณีสอบผา่นโดยไม่มีเง่ือนไข 
   1) แบบส่งการศึกษาอิสระ(มส.16) 
   2) ใบแจง้ความจ านงส าเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหน้ีสิน(บว.20) 
   3) ใบรับรองการแกไ้ข(บว.28) 
   4) แบบฟอร์มแจง้ความจ านงและแหล่งการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ(มส.37) 
   5) การรับทราบ เร่ืองลิขสิทธ์ิในวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(บว.38) 
   6) ใบรับรองวทิยานิพนธ์ หรือใบรับรองการศึกษาอิสระลงนามเฉพาะ 
   อาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 1 แผน่ (ตามรูปแบบท่ีคณะก าหนด) 
   7) การศึกษาอิสระในรูปบทความวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าเผยแพร่ 
   ในวารสาร จ านวน 1 ชุด 
   8) บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความจ านวน 2 ชุด 
   9) CD จ านวน 2 แผน่ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
    9.1) การศึกษาอิสระในรูปบทความวชิาการช่ือไฟล ์Journal.doc 

   9.2) บทคดัยอ่ภาษาไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์
Abstract_T.doc 

    9.3) บทคดัยอ่ภาษาองักฤษท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความช่ือไฟล ์
Abstract_E.doc 

  3.2.2 กรณีท่ีสอบผา่นโดยไม่มีเง่ือนไข ส่งเอกสารทุกอยา่งเหมือนสอบผา่นโดยมี
เง่ือนไขยกเวน้ ขอ้3) ใบรับรองการแกไ้ข(บว.28) ไม่ตอ้งส่ง 
  3.2.3 นกัศึกษาไม่ตอ้งขอหมายเลข ISBN เพื่อพิมพล์งบทความ 
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  3.2.4 หลงัจากสอบเสร็จใหส่้งบทความทางวชิาการท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงแลว้
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกาของคณะฯ ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีสอบป้องกนัการศึกษาอิสระเพ่ือใชใ้น
การพิจารณาเสนออนุมติัใหเ้ป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาไม่ส่งเอกสารและส่ือตามขอ้ 3.2 ทาง
คณะฯ จะไม่สามารถขออนุมติัส าเร็จการศึกษาไดเ้น่ืองจากคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
  3.2.5 ใหถื้อเป็นแนวปฏิบติัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแผน ข ทุกหลกัสูตร
ทุกสาขาวชิาของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.  2548 

 

     (ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 

           ( รองศาสตราจารยพี์รสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์) 

          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่57/2548) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมนิวทิยานิพนธ์  

ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

.................................... 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา คณะจึงได ้ก าหนด
แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์และเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. การลงทะเบียน 

1.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
 1.1.1 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 1(2) ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปี 

การศึกษา 2548หรือ แบบ1.1 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2548 เป็นตน้ไปใหอ้ยูใ่น ดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 1.1.2 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 2(2) ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปี 
การศึกษา 2548  หรือ แบบ1.2 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2548 เป็นตน้ไปตอ้งเรียนรายวชิา
บงัคบัของหลกัสูตรครบถว้นและไม่ติด I  ในรายวชิาใดๆ และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 

1.2  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดต้่อเม่ือไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ 
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้เท่านั้น จ านวนหน่วยกิตท่ีสามารถลงทะเบียนไดใ้หเ้ป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 2. การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 นกัศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารกรอบแนวคิด(Concept paper ) ของเร่ืองท่ีจะท าเป็น
วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก เสนอต่อประธานหลกัสูตร ตามวนัเวลาท่ีก าหนด เอกสารกรอบแนวคิด 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 
   2.1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
   2.1.2 ค าถามหลกัในการวจิยั 
   2.1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   2.1.4 ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดในการวจิยั 
   2.1.5 องคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมท่ีจะเกิดจากการวจิยั 
   2.1.6 เอกสารอา้งอิง 
  2.2 นกัศึกษาตอ้งน าเสนอกรอบแนวคิดวทิยานิพนธ์แบบปากเปล่า(Oral  Presentation ) ในการ
สมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร ตามวนัเวลาท่ีก าหนด และตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมสมัมนา 
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  2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะพจิารณากรอบแนวคิดวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา และจดั
ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั(Major advisor) ส าหรับนกัศึกษาแต่ละคน โดยค านึงถึงความสอดคลอ้ง
ของหวัขอ้วจิยักบัความเช่ียวชาญและหรือความสนใจของอาจารยแ์ละภาระงานของอาจารยใ์นขณะนั้นโดยให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  2.4  นกัศึกษาท่ีไม่ไดด้ าเนินการเสนอกรอบแนวคิดวทิยานิพนธ์ตามขอ้ 2.1 และ 2.2 จะยงั
ไม่ไดรั้บการพิจารณาใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  2.5 นกัศึกษาหน่ึงคน ตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
 3. การเสนอเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์(Thesis proposal) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 นกัศึกษาท่ีมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และไดล้งทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์แลว้ ตอ้ง
ด าเนินการพฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามกรอบแนวคิดท่ีไดน้ าเสนอ หรืออาจมีการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงก็ได ้ 
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  3.2 นกัศึกษาแต่ละคน จะตอ้งน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์แบบปากเปล่า ในการสมัมนา
วทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร พร้อมเอกสารท่ีมีรายละเอียดตามหวัขอ้  3.2.1-3.2.3 ตามวนัเวลาท่ีก าหนด และตอบขอ้
ซกัถาม พร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมการสมัมนา เคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีเสนอในการสมัมนาประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
   3.2.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ค าถามการวจิยั วตัถุประสงค ์ขอบเขตการวจิยั 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
   3.2.2 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดการวจิยั 
   3.2.3 ระเบียบวธีิวจิยั 
  3.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะประเมินการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
ตามแนวทาง ดงัน้ี 
   3.3.1 หากเคา้โครงวทิยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและชดัเจนตามหลกัวชิาการ(ประเด็น
ปัญหาการวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั และวธีิวจิยัท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามหลกัวธีิการวจิยัและหลกัวชิาการ  มีประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการและหรือการน าไปใช)้  ถือวา่นกัศึกษา
ผา่นการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ดว้ยปากเปล่า ใหด้ าเนินการพฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ตาม
องคป์ระกอบของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
   3.3.2 หากเคา้โครงวทิยานิพนธ์ยงัขาดความถูกตอ้งและชดัเจนตามหลกัวชิาการ
(ประเด็นปัญหาการวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั และวธีิวจิยัท่ีน าเสนอยงัมีขอ้บกพร่อง หรือไม่ชดัเจน) ถือวา่ 
นกัศึกษายงัไม่ผา่นการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ดว้ยปากเปล่า จะตอ้งเสนอใหม่ในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรคร้ังต่อไป จนกวา่จะผา่น จึงจะด าเนินการตามขอ้ 3.3.1 ได ้
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  3.4 เม่ือนกัศึกษาจดัท าเคา้โครงวทิยานิพนธ์และไดผ้า่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา
เรียบร้อยแลว้ หลกัสูตรจะส่งเอกสารเคา้โครงวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาใหผู้ท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก
พิจารณาตรวจอ่านและใหข้อ้เสนอแนะ 
  3.5 นกัศึกษาปรับปรุงแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก
เสนอภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อคณะ
และบณัฑิตวทิยาลยั 
  3.6 นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติั(Qualifying Examination) ผา่นแลว้เท่านั้นจึงจะสามารถ
ด าเนินการเพ่ือขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อคณะและบณัฑิตวทิยาลยัได ้
 4. การรายงานความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์(Thesis progress 
report) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  4.1 นกัศึกษาจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยตอ้งส่งรายงานในสปัดาห์สุดทา้ยของแต่ละภาคการศึกษา 
หรือวนัเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  4.2 เม่ือนกัศึกษาด าเนินการวจิยัและไดรั้บการประเมินความกา้วหนา้ในการวจิยัใหไ้ด ้S 
จ านวน ถึง 27 หน่วยกิตแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยัแบบปากเปล่า โดยให้
สรุปผลของการวจิยัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร ตามวนัเวลาท่ีก าหนด และ
ตอบขอ้ซกัถาม พร้อมรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมการสมัมนา และผูส้นใจทัว่ไป 
 5. การสอบวทิยานิพนธ์ 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวทิยาลยัและบณัฑิตวทิยาลยั 
 6. การเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ ตามเงือ่นไขของการส าเร็จการศึกษา 
  6.1 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2548 ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   6.1.1 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 1(2) จะตอ้งด าเนินการใหผ้ลงานวทิยานิพนธ์
หรือบางส่วนของผลงานวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการหรือน าเสนอใน
การประชุมวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   6.1.2 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 2(2) จะตอ้งด าเนินการใหใ้หผ้ลงาน
วทิยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงานวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการหรือ
น าเสนอในการประชุมวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
  6.2 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไปใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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6.2.1 นกัศึกษาท่ีเรียน แผนการเรียนแบบ 1.1 จะตอ้งด าเนินการใหผ้ลงาน 
วทิยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงานวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการหรือ
น าเสนอในการประชุมวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และไดรั้บการตีพิมพห์รือยอมรับให้
ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง(Peer review) ก่อนการตีพิมพร์ะดบั
นานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   6.2.2 นกัศึกษาท่ีเรียน แผนการเรียนแบบ 1.2  ผลงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ
ตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานใหย้อมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพ์
วชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง(Peer review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา อยา่ง
นอ้ย 1 เร่ือง 
 7. การประเมนิผลวทิยานพินธ์ 
  การประเมินผลรายวชิาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  7.1 การประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานความกา้วหนา้ท่ีนกัศึกษาเสนอ
และจากผลงานท่ีประเมินไดต้ามความเป็นจริงและมีหลกัฐานเชิงประจกัษโ์ดยประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S  ตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีผลงานผา่นการประเมิน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนดในขอ้ 8 ของประกาศน้ี 
  7.2 นกัศึกษาท่ียงัสอบวดัคุณสมบติั(Qualifying Examination) ไม่ผา่นจะไม่สามารถประเมิน
ใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S เกิน 9 หน่วยกิต 
  7.3 การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยั
และบณัฑิตวทิยาลยั 
 

  เกณฑ์การประเมนิวทิยานิพนธ์  เกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ มีดงัน้ี 

กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติทีไ่ด้ 

แบบ 1(2) แบบ 2(2) 
1.นกัศึกษาคน้ควา้เอกสารจนสามารถเขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิด หรือ Concept 
paper ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าเสนอในการสมัมนากรอบแนวคิด
วทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร และการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายในคณะและ
กรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นควรใหเ้สนอเป็นวทิยานิพนธ์ได ้

3 3 

2.การพฒันากรอบแนวคิดจนเป็นเคา้โครงวทิยานิพนธ์และสามารถจดัท าร่างของเคา้
โครงวทิยานิพนธ์(ตามหวัขอ้ในขอ้ 3.2.1-3.2.3 ) โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาควบคุมตรวจ
และใหค้วามเห็นชอบ เพื่อน าเสนอในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสู๖รและผา่นการ
ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3 3 

3.การแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผา่นการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุ/หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

3 3 
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กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติทีไ่ด้ 

แบบ 1(2) แบบ 2(2) 
4.นกัศึกษาสามารถแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุ/หรือผูเ้ช่ียวชาญเสนอ
และสามารถเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยัได ้

3 3 

5.นกัศึกษาสามารถวางแผนการวจิยั ออกแบบการวจิยั เลือกกลุ่มตวัอยา่ง สร้างเคร่ืองมือ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และทดสอบเคร่ืองมือแลว้เสร็จ พร้อมจะด าเนินการเก็บขอ้มูล 

6 6 

6.นกัศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 3 3 
7. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ 3 3 
8.นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาต่อ อาจารยท่ี์ปรึกษา 3 3 
9. น าเสนอผลการศึกษาในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร นกัศึกษาแกไ้ข
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากการน าเสนอ ในการสมัมนาวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร 
และสามารถเขียนรายงานผลการศึกษา สรุป อภิปรายผลและจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัร่าง 
ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข 

6 2 

10.สามารถน าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมทางวชิาการหรือตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็น
ท่ียอมรับในวงวชิาชีพ 

3 2 

11. แกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและจดัท ารายงานผล
การศึกษาคน้ควา้เป็นวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ 

6 3 

12. ผลวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพ/์ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบั
นานาชาติ 

6 - 

13.ท าเร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ 1 1 
14.สอบวทิยานิพนธ์   
15.แกไ้ขวทิยานิพนธ์และจดัท าฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่ง   
 

แนวปฏิบติัใดๆท่ีไม่ปรากฏในระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี   /2544 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ หรือเป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม่ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี     ตุลาคม พ.ศ.  2548 

 

     (ลงช่ือ) พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 

           ( รองศาสตราจารยพี์รสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์) 

          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่8/2545) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ 

-------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นักศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 7/2545 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2545 จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตาม
เง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด ๆ และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์คร้ังแรก ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
 3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 

3.1 เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั    1  หน่วยกิต 

3.2 ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมตั้งสมมติฐาน 
การวจิยัหรือค าถามในการวจิยั (ถา้มี)    2  หน่วยกิต 

3.3 เรียบเรียงวธีิด าเนินการวจิยั สอบและเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 1  หน่วยกิต 
3.4 พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล และ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล     2  หน่วยกิต 
3.5 วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั 4  หน่วยกิต 
3.6 เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะพร้อมเสนอร่าง 

     วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ี 
       บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด     2  หน่วยกิต 
       รวม    12  หน่วยกติ 
  หากนักศึกษาท างานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

4. นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์แลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั  ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา 

5. การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 
                 (ลงช่ือ) ศรีปัญญา   ใจใหญ่ 
          (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา ใจใหญ่) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ฉบับที ่8/2556) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา  และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 11 
มกราคม 2556  และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังท่ี 4/2556  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบบัท่ี 8/2556  เร่ือง  แนวปฏิบติัในการ             
ท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ” 
ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดัแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้ 2.  ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษา ตน้                
ปีการศึกษา 2556 
 ขอ้ 3.  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ไดเ้ม่ือผา่นการอนุมติัจากหลกัสูตร 
 ขอ้ 4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ขอ้ 5.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 
  5.1  เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั    3  หน่วยกิต 
         5.2    ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ก าหนดกรอบแนวคิด 

การวจิยัพร้อมตั้งสมมติฐานการวจิยัหรือค าถามในการวจิยั (ถา้มี) 6  หน่วยกิต 
5.3    เรียบเรียงวธีิด าเนินการวจิยั  สอบและเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 6  หน่วยกิต 

          5.4    พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล และ 
รวบรวมขอ้มูล      6  หน่วยกิต 

          5.5    วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั 6  หน่วยกิต 
          5.6    มีบทความทางวชิาการพร้อมตีพิมพ ์หรือหนงัสือรับรองการตีพิมพ ์ 
        หรือบทความท่ีไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ  3  หน่วยกิต 
          5.7   เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะพร้อมเสนอร่าง 
     วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ี 
       บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด     6  หน่วยกิต 
       รวม    36  หน่วยกติ 
  หากนักศึกษาท างานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

ขอ้ 6.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
     ประกาศ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2556 
                (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่10/2545) 
เร่ือง แนวปฏิบัตใินการท าการศึกษาอสิระ ส าหรับรายวิชาการศึกษาอิสระทีม่จี านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

-------------------- 
 เพื่อให้การท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ส าหรับรายวิชาการศึกษาอิสระท่ีมีจ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นักศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังท่ี 7/2545 เม่ือ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2545 จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระได ้ต่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด ๆ  และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  
 2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าการศึกษาอิสระคร้ังแรก ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าการศึกษาอิสระ มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยัและนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั 1 หน่วยกิต 
  3.2  ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมตั้งสมมติฐาน 
       การวจิยัหรือค าถามในการวจิยั (ถา้มี)     1 หน่วยกิต 
  3.3   เรียบเรียงวธีิด าเนินการวจิยั สอบและเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ  1 หน่วยกิต 
  3.4  พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 หน่วยกิต 
  3.5  วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั  1 หน่วยกิต 
  3.6   เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ พร้อมเสนอร่างรายงานการศึกษาอิสระ 
     ฉบบัสมบูรณ์ โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  1 หน่วยกิต 
         รวม   6 หน่วยกติ 
    หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระให้
ความเห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 
 4.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในภาคการศึกษานั้น 
 5.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 
                  (ลงช่ือ) ศรีปัญญา  ใจใหญ่ 
          (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา ใจใหญ่) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ฉบับที ่11/2545) 

เร่ือง แนวปฏิบัตใินการท าการศึกษาอสิระ ส าหรับรายวชิาการศึกษาอสิระทีม่จี านวนหน่วยกติ 4 หน่วยกติ 
-------------------- 

 เพื่อให้การท าการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   หลกัสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับรายวิชาการศึกษาอิสระท่ีมีจ านวนหน่วยกิต  4 หน่วยกิต เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังท่ี 7/2545 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม  2545 จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระได ้ต่อเม่ือไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาบงัคบัครบทุกวชิาแลว้
โดยไม่ติดสญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด ๆ  และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าการศึกษาอิสระคร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต 
 3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าการศึกษาอิสระ มีเกณฑ ์ดงัน้ี 
  3.1 พฒันาผลงานได ้50% แรกของงานท่ีตอ้งกระท าทั้งหมด 2  หน่วยกิต  ไดแ้ก่ 
   -  เรียบเรียงความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั 
   -  ทบทวนและเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมตั้งสมมติฐานการวจิยั หรือค าถามในการวจิยั  
    (ถา้มี) 
   -  เรียบเรียงวิธีด าเนินการวจิยั และเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
  3.2 พฒันาผลงานท่ีเหลืออีก 50% ไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 2 หน่วยกิต  ไดแ้ก่ 
   -  พฒันาเคร่ืองมือวจิยั/ก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   -  วเิคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงผลการศึกษา และอภิปรายผลการวจิยั 
   -  เรียบเรียงบทสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ พร้อมเสนอร่างรายงานการศึกษาอิสระฉบบั 
    สมบูรณ์ โดยมีองคป์ระกอบครบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั   ก าหนด 
        รวม    4  หน่วยกติ 
 หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดและคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระใหค้วามเห็นชอบ
แลว้ จะไดรั้บการประเมินได ้S ตามจ านวนหน่วยกิต ท่ีระบุ 
 4.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระแลว้ตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในภาคการศึกษานั้น 
 5.  การด าเนินการอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ท่ีเขา้
ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2544 เป็นตน้ไป 
 
     ประกาศ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 

                                   (ลงช่ือ) ศรีปัญญา  ใจใหญ่ 
         (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา  ใจใหญ่) 
        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบบัที ่34/2547) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
-------------------- 

 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
สารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
บงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวิทยานิพนธ์ได ้เม่ือมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเสร็จส้ินแลว้ และมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
1.1 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 1(2) ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตรปริญญา

เอกของภาควชิา 
1.2 นกัศึกษาท่ีมีแผนการเรียนแบบ 2(2) ตอ้งไม่ติด I ในรายวชิาใด ๆ และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก   ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์

ปรึกษา 
3. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 

3.1 การประเมินวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 1(2)  48 หน่วยกิต 
 

คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
1 1. นกัศึกษาคน้ควา้เอกสารจนสามารถเขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิดหรือ 

Concept paper ได ้และไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
กรรมการบริหารหลกัสูตรใหเ้สนอเป็นวทิยานิพนธ์ได ้

2. การพฒันากรอบแนวคิดตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนดจนเป็นเคา้โครง
วทิยานิพนธ์และสามารถจดัท าร่างของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) โดยให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข 

3. การแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสอบผา่นเคา้โครงโดยการน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
(เขียนเป็นบทท่ี 1,2,3) 

3 
 
 
3 
 
 
3 

2 4. นกัศึกษาสามารถแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญเสนอ เสนอขออนุมติัเคา้โครงต่อบณัฑิตวทิยาลยัได ้

5. นกัศึกษาสามารถวางแผนการวจิยั ออกแบบการวจิยั เลือกกลุ่มตวัอยา่ง   สร้าง
เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือแลว้เสร็จ 

3 

3 6. นกัศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
7. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

3 
3 
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คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
8. และสามารถน าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมทางวชิาการหรือตีพิมพใ์น

วารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพได ้
3 
 

4 9. นกัศึกษาสามารน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวชิาการอ่ืน ๆ ได ้ในลกัษณะของการรายงานความกา้วหนา้ 

10. นกัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงตาม ขอ้เสนอจาก การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้และ
สามารถเขียนรายงาน รายงานผลการศึกษาคน้ควา้ สรุป และอภิปรายผลการศึกษา
ฉบบัร่าง ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ข 

3 
 
 
6 

5 11. ผลวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์ยอมรับใหตี้พมิพใ์นวารสารท่ี
เป็นท่ียอมรับในวชิาชีพระดบันานาชาติ 

12. แกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและจดัท ารายงานผล
การศึกษาคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

13. ท าเร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ 
14. สอบวทิยานิพนธ์ 
15. แกไ้ขวทิยานิพนธ์และจดัท าฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่ง 

6 
 
6 

 
3.2 การประเมินวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 2(2)  36 หน่วยกิต 

คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
1 1. นกัศึกษาคน้ควา้เอกสารจนสามารถเขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิด หรือ 

Concept paper ได ้และไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
กรรมการบริหารหลกัสูตรใหเ้สนอเป็นวทิยานิพนธ์ได ้

2. การพฒันากรอบแนวคิดตามแบบฟอร์มท่ีหลกัสูตรก าหนดจนเป็นเคา้โครง
วทิยานิพนธ์และสามารถจดัท าร่างของเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) โดยให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข 

3. การแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการยอมรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสอบผา่นเคา้โครงโดยการน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
(เขียนเป็นบทท่ี 1,2,3) 

3 
 
 
3 
 
 
3 

2 4. นกัศึกษาสามารถแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญเสนอ เสนอขออนุมติัเคา้โครงต่อบณัฑิตวทิยาลยัได ้

5.    นกัศึกษาสามารถวางแผนการวจิยั ออกแบบการวจิยั เลือกกลุ่มตวัอยา่ง สร้าง
เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือแลว้เสร็จ 

3 
 
 
6 
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คร้ังที ่ กจิกรรมการประเมนิ หน่วยกติ 
3 6.     นกัศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมด 

7. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้และสามารถ
น าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมวชิาการหรือตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในวงวชิาชีพได ้

8. นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวชิาการอ่ืน ๆ ไดใ้นลกัษณะการรายงานความกา้วหนา้ 

3 
3 
 
 
3 

 
4 9. นกัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงตาม ขอ้เสนอจาก รายงานความกา้วหนา้ และสามารถ

เขียนร่างรายงาน ผลการศึกษาคน้ควา้ สรุป และอภิปรายผล การศึกษาฉบบัร่างส่ง
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ข 

10. ผลวจิยัท่ีเป็นวทิยานิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์หรือยอมรับใหตี้พิมพใ์น
วารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในวชิาชีพ 

11. แกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและจดัท ารายงานผล
การศึกษาคน้ควา้ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

12. ท าเร่ืองขอสอบวทิยานิพนธ์ 
13. สอบวทิยานิพนธ์ 
14. แกไ้ขวทิยานิพนธ์และจดัท าฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่ง 

2 
 
 
4 
 
3 

 
 แนวปฏิบติัใด ๆ ท่ีไม่ปรากฏในระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฉบบัท่ี 58/2544 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29 กนัยายน พ.ศ. 2547 
   
                      (ลงช่ือ)    ศรีปัญญา ใจใหญ่ 
                                                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีปัญญา ใจใหญ่) 
                                                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที ่37/2547) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานพินธ์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์  ของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2547 
จึงไดมี้มติใหก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ไดต้่อเม่ือนกัศึกษาสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั และ
ตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาท่ีคณะฯ จดัข้ึน อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และ Concept paper  ไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการ
สอบวดัคุณสมบติัและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหป้รับปรุงเป็นเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามท่ีแผนการศึกษาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
3. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ มีเกณฑด์งัน้ี 

3.1 ส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อใหค้ณะฯ 
น าส่งผูเ้ช่ียวชาญ     9   หน่วยกิต 

3.2 ยืน่ค  าร้องขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดป้รับปรุงร่วมกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้   9   หน่วยกิต 

3.3 เก็บขอ้มูล – วเิคราะห์ผล – พฒันาตวัแบบของปัญหา 9   หน่วยกิต 
3.4 วจิยัและพฒันาแนวทางแกไ้ข   9   หน่วยกิต 
3.5 ยืน่ค  าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์และส่งร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 12  หน่วยกิต 

รวม  48  หน่วยกิต 
 

 เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ใหค้วามเห็นชอบแลว้  จะไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

4. นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์แลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในเวลา 2 ปีการศึกษา 

5. เม่ือนกัศึกษาไดผ้า่นการประเมินผลความกา้วหนา้ของรายวชิาดุษฎีนิพนธ์   และไดส้ญัลกัษณ์  S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรแลว้  จะตอ้งด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ินภายใน 45 วนั 

6. ในระหวา่งศึกษานกัศึกษาตอ้งมีผลงานวจิยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์น าเสนอในการประชุม
ระดบัชาติหรือนานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง และผลงานวจิยัท่ีเป็นดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่ง
นอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาระดบันานาชาติ และ ตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาท่ีคณะฯ จดัข้ึน รวมอยา่งนอ้ย 10 คร้ัง 
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7. การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นฉบบัท่ี 58/2544 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2547 
 
 
            (ลงช่ือ)  พีรสิทธ์ิ  ค  านวณศิลป์ 
    (รองศาสตราจารย ์พีรสิทธ์ิ ค  านวณศิลป์) 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่73/2552) 
เร่ือง การจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหวของมนุษย์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 

และรายวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด และสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ้ 6.2 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุม คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 จึง
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั และสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการ
จดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย ์ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 
 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นตน้
ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 4/2548) ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
      (ลงช่ือ)    เกรียงไกร กิจเจริญ 
      (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร กิจเจริญ) 
                  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่73/2552) 
ลงวนัที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 หลกัการ รายละเอียดและแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวิชากายภาพบ าบดั และสาขาวิชาพยาธิ
วทิยาคลินิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
I .   สาขาวชิากายภาพบ าบัด และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก แบบ ก1 
1. การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
 1.1 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 นกัศึกษาลง 

ทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ของช้ันปีที ่1 
 1.2 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรก นกัศึกษาจะตอ้งขอเสนอแต่งตั้ง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตามแบบ บว.21-22 ต่อ
คณะฯ 

1.3 นกัศึกษาจะตอ้งสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการท่ี 
ปรึกษาวางแผนการศึกษา พร้อมทั้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษและสอบเคา้
โครงใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปีการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดย
นกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวทิยานิพนธ์ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ก่อนสอบ
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

1.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.1) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
1.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
1.4.3 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ท่าน (อาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้สนอ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) 
1.4.4 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ จ านวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรือท่ีปรึกษาร่วม) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1.5 หากนกัศึกษาไม่สามารถสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดต้ามท่ีคณะฯ ก าหนดนกัศึกษาจะตอ้งขอ 
เล่ือนการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดค้ร้ังละไม่เกิน 4 สปัดาห์ แต่ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษา
ที ่3 โดยท าการบนัทึกเสนอต่อประธานหลกัสูตรฯ (ตามแบบฟอร์ม บศ.2) 
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1.6 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันท าการหลังวันสอบ 
(ตามแบบฟอร์ม บศ.3) 

1.7 ภายหลังจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้คณะฯ พร้อม (แบบ บว.23) จ านวน 2 
ชุด ภายใน 45 วนั หลงัสอบ ทีง่านบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

 

2. การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.1 นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที ่

มกีารลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ 
 วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั   ประธานคณะกรรมการ 
 2.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)   กรรมการ 
 2.2.3 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ กรรมการ 
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
 2.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ 
 โดย 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั 2.2.3 และ 2.2.4 ทั้งนีค้ณะกรรมการฯ  

จะต้องมไีม่น้อยกว่า 3 คน  
2.3 ก่อนการเสนอรายงานความกา้วหนา้ นกัศึกษาจะตอ้งแจง้ ก าหนดวนั เวลาท่ีจะเสนอ 
 ความกา้วหนา้ท่ีงานบณัฑิตศึกษา ก่อนการน าเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  
2.4 การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และลายลกัษณ์อกัษรเป็น 
 ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ตามแบบฟอร์ม บศ.5) 
2.5 ภายหลงัการประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งผลการ 
 ประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3  
 วนัท าการ 
2.6 เกณฑก์ารประเมินค่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 
  คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ 
 นกัศึกษา เพ่ือใหค้่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯ ไดแ้นะน า 
 แผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
  แผน ก1 จ านวน 36 หน่วยกติ แบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต 
 เกณฑก์ารก าหนดค่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์เม่ือไดรั้บการประเมินเป็น S ใหเ้ป็นไปตามปริมาณ 
 งานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไป โดยมีแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 
 2.6.1 การน าเสนอเคา้โครง ถือเป็น   20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
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 2.6.2 การท าการทดลอง  ถือเป็น   30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.3 การวเิคราะห์ผล  ถือเป็น   20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.4 การเขียนวทิยานิพนธ์ ถือเป็น   30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
และให้ก าหนดค่า S ตามสัดส่วนปริมาณงานดงักล่าว เมื่อนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดแล้ว จะต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน และในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการให้สัญลักษณ์ S ในการประเมินคร้ังนั้นเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

3. การสอบวทิยานิพนธ์ 
 3.1 ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พจิารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ  

3.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 
3.2.1 การน าเสนอ 
3.2.2 การซกัถาม 

3.3 นกัศึกษายืน่ใบค าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.25) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
 3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.26) ผา่นประธาน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 

3.5 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
3.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
3.5.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษา

ร่วม ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เป็นผูเ้สนอ และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั 3.5.1, 3.5.2 และ 3.5.4) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

 3.6 ภายหลงัการสอบวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งผลการประเมิน (บว.27) 
พร้อมกบัแบบประเมินเกณฑก์ารให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษา
คณะฯ ภายใน 3 วนัท าการ เพื่อเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
ส่งผลการสอบไปยงับณัฑิตวิทยาลยัและส านกัทะเบียนและประมวลผล ภายใน 15 วันท าการ
หลงัวนัสอบ 
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 3.7 การพิ จ า รณาผลการสอบและการร ายง านผลการสอบให้ เ ป็ นไปตามร ะ เ บี ยบ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดท่ี 8 ขอ้ 48, 49 และขอ้ 50 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

 3.8 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย ์เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 46/2552 
ลงวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2552 ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละสาขาวชิากายภาพบ าบดั 

3.9 เกณฑก์ารประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ีคือ 
  1.   ศกัยภาพการท างานวจิยั    30% 
  2.   การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์  70% 
     รวม   100%  
 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
  1.   ศักยภาพการท างานวจิยั      30% 
 1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.4 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
 

  2.   การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์    70% 
  2.1 คุณภาพวทิยานิพนธ์     20% 
   -   คุณภาพของบทคดัยอ่ 
   -   ความส าคญัของปัญหา 
   -   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   -   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   -   วธีิด าเนินการวจิยั 
   -   ผลการวจิยั 
   -   การวเิคราะห์วจิารณ์ 
   -   การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
   -   การอา้งอิง 
   -   การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 
 2.2 การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์    30% 
   -   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
   -   ความเหมาะสมของส่ือ 
   -   ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
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   -   บุคลิกภาพการแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
   -   ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
   -   ตอบตรงค าถาม 
   -   ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและ 
    อา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

-   ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์
 ความรู้ในสาขา 
 

2.3 การเผยแพร่      20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยูใ่นฐาน SCOPUS  20% 
 -   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร    20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการในฐานขอ้มูล TCI ท่ีมี  10% 
   Impact factor 
 -   การน าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร   5% 

 

หมายเหตุ 
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่สามารถมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 20% ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่

มากกวา่ 1 ประเภท แต่เน้ือหาเดียวกนัให้นบัคะแนนประเภทท่ีมีคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 
ประเภท และเน้ือหาต่างกนัใหค้่าคะแนนมารวมกนั ทั้งน้ีคะแนนรวมจะตอ้งไม่เกิน 20% 

2. ศกัยภาพการท างานวจิยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ (ตามแบบฟอร์ม บศ.7) 
3. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  

(ตามแบบฟอร์ม บศ.8) 
4. หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมินการสอบวทิยานิพนธ์ ตามท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยั  

Excellent 80-100%   Good 70-79%   Pass 60-69%   Fail < 60% 
 

II.    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 
แผน ก แบบ ก2 
1. การสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
 1.1 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 นกัศึกษาสามารถลง 

ทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2 ของช้ันปีที ่1 เป็นต้นไป 
 1.2 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรก นกัศึกษาจะตอ้งขอเสนอแต่งตั้ง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ตามแบบ บว.21-22 ต่อ
คณะฯ 
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1.3 นักศึกษาจะต้องสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วางแผนการศึกษา พร้อมทั้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษและสอบเคา้โครงให้
เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 โดยนักศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ให้
คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

1.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.1) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
1.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
1.4.3 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ท่าน (อาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้สนอ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) 
1.4.4 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ จ านวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร เป็นผูเ้สนอซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรือท่ีปรึกษาร่วม) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1.5 หากนกัศึกษาไม่สามารถสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดต้ามท่ีคณะฯ ก าหนดนกัศึกษาจะตอ้งขอ 
เล่ือนการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ไดค้ร้ังละไม่เกิน 4 สปัดาห์ แต่ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษา
ที่ 2 ของช้ันปีที่ 2 โดยท าบันทึกเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.2) 

1.6 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วันหลังวันสอบ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.3) 

1.7 ภายหลังจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้คณะฯ พร้อม (แบบ บว.23) จ านวน 2 
ชุด ภายใน 45 วนั หลงัสอบ ที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

 

2. การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.1 นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที ่

มกีารลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ 
 วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั   ประธานคณะกรรมการ 
 2.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)   กรรมการ 
 2.2.3 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ กรรมการ 
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
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 2.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ 
 โดย 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั 2.2.3 และ 2.2.4 ทั้งนีค้ณะกรรมการฯ  

จะต้องมไีม่น้อยกว่า 3 คน  
2.3 ก่อนการเสนอรายงานความกา้วหนา้ นกัศึกษาจะตอ้งแจง้ ก าหนดวนั เวลาท่ีจะเสนอ 
 ความกา้วหนา้ท่ีงานบณัฑิตศึกษา ก่อนการน าเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  
2.4 การเสนอความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และลายลกัษณ์อกัษรเป็น 
 ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ตามแบบฟอร์ม บศ.5) 
2.5 ภายหลงัการประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งผลการ 
 ประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3  
 วนัท าการ 
2.6 เกณฑก์ารประเมินค่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 
  คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ 
 นกัศึกษา เพ่ือใหค้่าหน่วยกิตวทิยานิพนธ์เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯ ไดแ้นะน า 
 แผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดงัน้ี 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก2  จ านวน 19 หน่วยกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1  จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 8 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 8 หน่วยกิต 
  สาขาวชิากายภาพบ าบัด แผน ก2   จ านวน 12 หน่วยกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1  จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ แผน ก2  จ านวน 12 หน่วยกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1   จ านวน 2 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2   จ านวน 3 หน่วยกิต 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2   จ านวน 7 หน่วยกิต 
เกณฑก์ารก าหนดค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์เม่ือไดรั้บการประเมินเป็น S ให้เป็นไปตามปริมาณงานท่ีได้
ปฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไป โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 
 2.6.1 การน าเสนอเคา้โครง ถือเป็น 20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.2 การท าการทดลอง  ถือเป็น 30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.3 การวเิคราะห์ผล  ถือเป็น 20% ของปริมาณงานทั้งหมด 
 2.6.4 การเขียนวทิยานิพนธ์ ถือเป็น 30% ของปริมาณงานทั้งหมด 
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และให้ก าหนดค่า S ตามสัดส่วนปริมาณงานดงักล่าว เมื่อนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
ครบตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดแล้ว จะต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน และในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่าการให้สัญลักษณ์ S ในการประเมินคร้ังนั้นเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

3. การสอบวทิยานิพนธ์ 
 3.1 ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พจิารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ  

3.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 
3.2.1 การน าเสนอ 
3.2.2 การซกัถาม 

3.3 นกัศึกษายืน่ใบค าร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.25) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
 3.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (แบบ บว.26) ผา่นประธาน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 

3.5 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
3.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
3.5.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษา

ร่วม ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน) 
3.5.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เป็นผูเ้สนอ และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั 3.5.1, 3.5.2 และ 3.5.4) 
โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

 3.6 ภายหลงัการสอบวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งผลการประเมิน (บว.27) 
พร้อมกับแบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ม บศ.7 และบศ.8) ท่ีงาน
บัณฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 3 วนัท าการ เพื่อเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงาน
บณัฑิตศึกษาคณะฯ ส่งผลการสอบไปยงับณัฑิตวิทยาลยัและส านักทะเบียนและประมวลผล 
ภายใน 15 วนัท าการหลงัวนัสอบ 

 3.7 การพิ จ า รณาผลการสอบและการร ายง านผลการสอบให้ เ ป็ นไปตามระ เ บี ยบ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดท่ี 8 ขอ้ 48, 49 และขอ้ 50 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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 3.8 หลกัเกณฑ์ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา คณะ
เทคนิคการแพทย ์เป็นไปตามประกาศ ดงัน้ี 

   1.   ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 46/2552 ลงวนัท่ี 
22 กรกฎาคม 2552 ส าหรับหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
และสาขาวชิากายภาพบ าบดั 

   2.   ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 2013/2552 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 
ส าหรับหลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 

3.9 เกณฑก์ารประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ีคือ 
  1.   ศกัยภาพการท างานวจิยั    30% 
  2.   การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์  70% 
     รวม   100%  
 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
  1.   ศักยภาพการท างานวจิยั      30% 
 1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.4 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
 

  2.   การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์    70% 
  2.1 คุณภาพวทิยานิพนธ์     20% 
   -   คุณภาพของบทคดัยอ่ 
   -   ความส าคญัของปัญหา 
   -   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   -   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   -   วธีิด าเนินการวจิยั 
   -   ผลการวจิยั 
   -   การวเิคราะห์วจิารณ์ 
   -   การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
   -   การอา้งอิง 
   -   การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 
 2.2 การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์    30% 
   -   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
   -   ความเหมาะสมของส่ือ 
   -   ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
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   -   บุคลิกภาพการแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
   -   ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
   -   ตอบตรงค าถาม 
   -   ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและ 
    อา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

-   ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์
 ความรู้ในสาขา 

2.3 การเผยแพร่      20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยูใ่นฐาน SCOPUS หรือ TCI  

 ท่ีมี Impact factor     20% 
 -   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร    20% 
 -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัชาติ   10% 
 -   การน าเสนอผลงานวจิยัทางวาจา/ทางลายลกัษณ์อกัษร  5% 

 

หมายเหต ุ
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่สามารถมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 20% ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่

มากกวา่ 1 ประเภท แต่เน้ือหาเดียวกนัให้นบัคะแนนประเภทท่ีมีคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 
ประเภท และเน้ือหาต่างกนัใหค้่าคะแนนมารวมกนั ทั้งน้ีคะแนนรวมจะตอ้งไม่เกิน 20% 

2. ศกัยภาพการท างานวจิยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ (ตามแบบฟอร์ม บศ.7) 
3. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  

(ตามแบบฟอร์ม บศ.8) 
4. หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมินการสอบวทิยานิพนธ์ ตามท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยั  

Excellent 80-100%   Good 70-79%   Pass 60-69%   Fail < 60% 
 

III. หลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหวของมนุษย์ 
1. การสอบวดัคุณสมบัต ิ
  เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 48/2552) เร่ือง การสอบวดัคุณสมบัติ
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 
 

2. การสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
 2.1 นกัศึกษาจะตอ้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และลงทะเบียนรายวิชาดุษฎี

นิพนธ์ ตามแบบ บว.21-22 ต่อคณะฯ 
 2.2 นกัศึกษาจะตอ้งสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ โดยนกัศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาวางแผน

การศึกษาพร้อมทั้งเสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ และสอบเคา้โครงให้เสร็จภายใน 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
351 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

2 ปีการศึกษา หลงัจากทีไ่ด้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครง
ดุษฎีนิพนธ์ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

 2.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
  (ตามแบบฟอร์ม บศ.1) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  2.3.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

  2.3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  2.3.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ จ านวน 1 ท่าน (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัเป็นผูเ้สนอ) 

  2.3.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 1 ท่าน 
  2.3.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ จ านวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
 โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎ ี

นิพนธ์ 
2.4 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 2.4.1, 2.4.2 และ 2.4.4 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 2.4.3 และ/หรือ 2.4.5 และไม่จ าเป็นตอ้งเป็นชุดเดียวกนักบักรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
2.5 การสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 จากคณะกรรมการ

สอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ และเสนอผลการสอบต่อคณะฯ ภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ (ตาม
แบบฟอร์ม บศ.3) 

2.6 ภายหลังจากการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ฉบับ
ภาษาองักฤษท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้คณะฯ พร้อมแบบ บว.23 จ านวน 2 ชุด ภายใน 45 วันท า
การหลงัวนัสอบทีง่านบัณฑิตศึกษาคณะฯ 

 

3. การรายงานความก้าวหน้ารายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 
 3.1 นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาที่มี

การลงทะเบียนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 
 3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ 

(ตามแบบฟอร์ม บศ.4) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั    ประธานคณะกรรมการ 
  3.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)   กรรมการ 
  3.2.3 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ  กรรมการ 
   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ เป็นผูเ้สนอ) 
  3.2.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   กรรมการ 
 โดย 3.2.1 และ 3.2.2 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับ 3.2.3 และ 3.2.4 ทั้งนีค้ณะกรรมการฯ จะต้องมีไม่

น้อยกว่า 3 คน 
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 3.3 ก่อนการเสนอรายงานความก้าวหน้า นักศึกษาจะต้องแจ้ง ก าหนดวัน เวลาท่ีจะเสนอ
ความกา้วหนา้ท่ีงานบณัฑิตศึกษา ก่อนการน าเสนอ 1 สัปดาห์ 

 3.4 การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และลายลักษณ์อักษรเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ตามแบบฟอร์ม บศ.5) 

 3.5 ภายหลงัการประเมินผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาส่งผลการ
ประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ภายใน 3 วนัท าการท่ีงาน
บณัฑิตศึกษาคณะฯ 

 3.6 เกณฑก์ารประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
   คณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ

นกัศึกษา เพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดย
หลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ทั้งส้ิน 48 หน่วยกิต 
ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 72 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.2 โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ ดงัต่อไปน้ี 

 
กจิกรรมการประเมนิ แบบ 1.1 แบบ 1.2 

48 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
ทบทวนวรรณกรรม ก าหนดปัญหาท่ีสนใจศึกษาและสามารถ
เขียนเอกสารน าเสนอกรอบแนวคิดหรือ Concept paper ได้
และสอบวดัคุณสมบติัผา่น 

6 12 

จดัท าร่างของเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) โดยใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาตรวจแกไ้ขและสามารถสอบผา่นเคา้โครงฯ 

9 15 

สร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือ
แลว้เสร็จ ด าเนินการท าวิจัย สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ทั้งหมด 

12 18 

วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 12 18 
เขียนรายงานผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ผลงานดุษฎี
นิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร
ส่งร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ข และ
เตรียมการสอบ 

9 9 

 
 3.7 เม่ือนกัศึกษาไดค้่าหน่วยกิตรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ครบตามท่ีหลกัสูตรฯ ก าหนดแลว้จะตอ้งสอบให้

เสร็จส้ินภายใน 45 วนั และในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือวา่การให้
สัญลักษณ์ S ในการประเมินความก้าวหน้าคร้ังสุดท้ายเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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4. การสอบดุษฎนีิพนธ์ 
4.1 ก าหนดใหเ้ขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยัและส่งใหค้ณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอย่าง
น้อย 3 สัปดาห์ก่อนวนัสอบ 

4.2 การสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
4.2.1 การน าเสนอ 
4.2.2 การซกัถาม 

 4.3  นกัศึกษายืน่ใบค าร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ (แบบ บว.25) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
4.4  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ผ่านคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรฯ (แบบ บว.26) โดยยืน่ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ 
4.5  คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

  4.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  4.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  4.5.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ย

กวา่ 1 คน) 
  4.5.4 ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษาร่วม 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน) 
  4.5.5 ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากหลกัสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

เป็นผูเ้สนอ และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบั 4.5.1, 4.5.2 และ 4.5.4) 
 โดยมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัฯ เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
 4.6 ภายหลงัการสอบดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ส่งผลการสอบ (บว.27) พร้อมกบั

แบบประเมินเกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบ (ตามแบบฟอร์ม บศ.6) ท่ีงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ภายใน 
3 วนัท าการ เพ่ือเสนอคณบดีรับทราบผลการสอบ และงานบณัฑิตศึกษาคณะฯ ส่งผลการสอบ
ไปยงับณัฑิตวทิยาลยั และส านกัทะเบียนและประมวลผล ภายใน 15 วนัท าการหลงัวนัสอบ 

 4.7 การพิ จ า รณาผลการสอบและการร า ย ง านผลการสอบ  ให้ เ ป็ น ไปตามระ เ บี ยบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระหมวดท่ี 8 ขอ้ 48, 49 และขอ้ 50 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

4.8  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการด าเนินการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 46/2552 ลงวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2552 ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย ์
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5. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

หมวดท่ี 7 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 36.2 และขอ้ 36.4 หมวดท่ี 8 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 48.3 และหมวดท่ี 9 ขอ้ 54.3 ขอ้ 55 และ
ขอ้ 56 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม่ นอกจากน้ียงัมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมคือ การ
เขียนดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษและผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ์
หรือยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคุณภาพโดยคณะกรรมการ (peer review 
journal) อย่างน้อย 1 บทความ ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
66/2550) เร่ืองการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ 
ดงัน้ีคือ 

1. ศกัยภาพการท างานวจิยั    30% 
2. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์   70% 
    รวม   100% 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 
1.   ศักยภาพการท างานวจิยั       30% 

 1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
 1.4 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ 
 

2.   การประเมนิผลการสอบดุษฎนีิพนธ์      70% 
 2.1 คุณภาพดุษฎนีิพนธ์      20% 
 -   คุณภาพของบทคดัยอ่ 
 -   ความส าคญัของปัญหา 
 -   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 -   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -   วธีิด าเนินการวจิยั 
 -   ผลการวจิยั 
 -   การวเิคราะห์วจิารณ์ 
 -   การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 -   การอา้งอิง 
 -   การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 

2.2 การน าเสนอและสอบดุษฎนีิพนธ์     30% 
 -   ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
 -   ความเหมาะสมของส่ือ 
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 -   ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
 -   บุคลิกภาพการแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
 -   ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
 -   ตอบตรงค าถาม 
 -   ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและ 
  อา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 

-   ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยัต่อองค ์
 ความรู้ในสาขา 

2.3 การเผยแพร่       20% 
-   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติท่ีมี Impact factor 20% 
-   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร     20% 
-   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่มี Impact factor  10% 
 หรือระดบัชาติในฐานขอ้มูล TCI ท่ีมี Impact factor 

-   การน าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร    5% 
 

หมายเหตุ 
1. คะแนนรวมในการเผยแพร่สามารถมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 20% ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่

มากกวา่ 1 ประเภท แต่เน้ือหาเดียวกนัให้นบัคะแนนประเภทท่ีมีคะแนนสูงสุด ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 
ประเภท และเน้ือหาต่างกนัใหค้่าคะแนนมารวมกนั ทั้งน้ีคะแนนรวมจะตอ้งไม่เกิน 20% 

2. ศกัยภาพการท างานวจิยั ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้  
(ตามแบบฟอร์ม บศ.7) 

3. การประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์   
(ตามแบบฟอร์ม บศ.8) 

4. หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามท่ีก าหนดโดยบณัฑิตวทิยาลยั  
Excellent 80-100%   Good 70-79%   Pass 60-69%   Fail < 60% 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่6/2549) 
เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวชิาการศึกษาอสิระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลนิิก(โครงการพเิศษ) คณะเทคนคิการแพทย์ 
-------------------- 

 
  เพื่อให้คณะเทคนิคการแพทยว์างแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)  คณะเทคนิคการแพทย ์ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
  ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
2/2549 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2549 จึงออกประกาศการจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)  คณะเทคนิคการแพทย ์ไวด้งัน้ี 
  ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 6/2549) เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก 
(โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย ์
  ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษารหสั 47 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ให้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย ์ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
  ขอ้ 4 ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยมีอ านาจตีความและ
วนิิจฉยัปัญหาตามประกาศน้ี   การตีความและวนิิจฉยัของคณบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
                 (ลงช่ือ)    ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
                                                                                     (รองศาสตราจารยชู์ชาติ อารีจิตรานุสรณ์) 
      คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่6/2549) 
ลงวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 

เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวชิาการศึกษาอสิระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารพยาธิ
วทิยาคลนิิก (โครงการพเิศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
1.    การสอบเค้าโครงการศึกษาอสิระ 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ประกาศรายช่ืออาจารยท่ี์จะรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระ ภายในเดือนมิถุนายน ของแต่ละปีการศึกษา 

1.2 นกัศึกษาขอเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ (แบบ บว.21)  ต่อคณะฯ ในชั้นปีท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 

1.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ (ตาม
แบบฟอร์มคณะฯ)  ซ่ึงประกอบดว้ย 

        1.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา    ประธานกรรมการ 
        1.3.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) จ านวน 1 คน  กรรมการ 
                 1.3.3   ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ 

1.4 นกัศึกษาเขียนโครงร่างการศึกษาอิสระ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ
ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

1.5 นกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระก่อนการสอบ 
1 สปัดาห์ 

1.6 เคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเคา้โครงการ
ศึกษาอิสระเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

1.7 ภายหลงัการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ นกัศึกษาตอ้งส่งเคา้โครงการศึกษาอิสระฉบบัภาษาไทย ท่ี
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหค้ณะฯพร้อม (แบบ บว.23) จ านวน 2 ชุด ภายใน 45 วนั หลงัวนัสอบท่ีงาน
บณัฑิตศึกษาประจ าคณะดว้ย 

2.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวชิาการศึกษาอสิระ 
2.1 นกัศึกษาเก็บขอ้มูล เพ่ือตอบค าถามโจทยว์จิยัตามโครงร่างจากหน่วยงานของตนเอง หรือท าการวจิยัท่ี

คณะเทคนิคการแพทย ์โดยมีการปรึกษาและรายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทางจดหมาย         
อิเลกทรอนิกส์ 

2.2 นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้ ตอ่คณะกรรมการประเมินผลทุกภาคการศึกษา 
2.3 กรรมการพิจารณาความกา้วหนา้การศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดเดียวกบัขอ้ 1.3  
2.4 นกัศึกษารวบรวม วเิคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของ อาจารยท่ี์ปรึกษา และ

ควรน าสอบป้องกนัใหเ้สร็จส้ินเม่ือลงทะเบียน หน่วยกิตการศึกษาอิสระครบแลว้ 
2.5 เกณฑก์ารประเมินค่าหน่วยกิตการศึกษาอิสระ 
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คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้การศึกษาอิสระจะตอ้งประเมินปริมาณงานของนกัศึกษา เพ่ือให้ค่า
หน่วยกิตการศึกษาอิสระ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาโดยหลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาการศึกษาอิสระทั้งส้ิน 6 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต โดยเร่ิมลงทะเบียนในชั้น
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เกณฑก์ารก าหนดค่าหน่วยกิตการศึกษาอิสระ เม่ือไดรั้บการประเมินเป็น  S  ให้เป็นไป
ตามปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
 2.5.1 โครงร่าง         ถือเป็น 20% ของปริมาณทั้งหมด 
 2.5.2 การท าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล          ถือเป็น 30% ของปริมาณทั้งหมด 
 2.5.3 การวเิคราะห์ผล    ถือเป็น 20% ของปริมาณทั้งหมด 
 2.5.4 การเขียนและสอบป้องกนัการศึกษาอิสระ   ถือเป็น 30% ของปริมาณทั้งหมด 

หากไดป้ริมาณงานโดยรวมเท่ากบั 50% ให้ก าหนดค่า S = 3 หน่วยกิต และให้ก าหนด S ตามสัดส่วน
ปริมาณงานดังกล่าว เม่ือนักศึกษาได้ค่าหน่วยกิตรายวิชาการศึกษาอิสระครบ 6 หน่วยกิต ตามท่ีหลกัสูตรฯ 
ก าหนด จะตอ้งด าเนินการสอบภายใน 45 วนั และในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถสอบไดภ้ายใน 45 วนั ให้ถือว่า
การใหส้ญัลกัษณ์ S ในการประเมินคร้ังนั้นเป็นโมฆะ 
3.  การสอบการศึกษาอสิระ 

3.1 ก าหนดใหเ้ขียนการศึกษาอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ และส่งใหค้ณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ เพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ ก่อนวนัสอบ 

3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ย 
 3.2.1  การน าเสนอ 
 3.2.2  การตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น 

3.3 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (แบบ บว.26) ประกอบดว้ย 
             3.3.1  อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

3.3.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
            3.3.3  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 

ทั้งน้ี จ านวนกรรมการสอบการศึกษาอิสระรวมทั้งส้ิน ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยใหก้รรมการคนใดคน
หน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

3.4 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และเร่ืองการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 48 และขอ้ 
50 การสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ 

3.5 การประเมินผลสอบการศึกษาอิสระ สาขาวชิาการบริหารพยาธิวทิยาคลินิก (โครงการพิเศษ) 
             3.5.1 เกณฑก์ารประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

         คุณภาพของการศึกษาอิสระ     40%  (300  คะแนน) 
         การน าเสนอและสอบป้องกนัการศึกษาอิสระ  45% (300 คะแนน) 
         การเผยแพร่ผลงานหรือน าไปใช ้    15%   (50 คะแนน) 

      รวม     100% 
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ล าดบัที ่                             หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 คุณภาพของการศึกษาอสิระ   40% 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 

1.1.1 ภาษาไทย 
1.1.2 ภาษาองักฤษ 

(ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเน้ือหา สาระท่ีส าคญั
ทั้งหมด และส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง) 

        300 
 
          10 
          10 

 

 1.2 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 
1.2.1 ความชดัเจน 
1.2.2 การใชเ้หตุผล 
1.2.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัปัจจุบนั 
1.2.4 การน ามาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบค าถามวจิยัได ้

         30 
 
 
 
 

 

 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
1.3.1 ความชดัเจน 
1.3.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
1.3.3 ประโยชน์ในการน าไปใช ้

          20  

 1.4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษไม่นอ้ย
กวา่ 2 เร่ือง 

1.4.1 น าเสนอบทความการทบทวนวรรณกรรมจาก
วารสารภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

1.4.2 ความครอบคลุม 
1.4.3 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวน

วรรณกรรม 
1.4.4 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การ

วจิยั 

         50  

 
 
 

1.5 วธีิด าเนินการวจิยั 
1.5.1 ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 
1.5.2 ความครอบคลุมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

           25 
 
 

 
 

 1.6 ผลการวจิยั 
1.6.1 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
1.6.2 ความชดัเจน และถูกตอ้งของผลการวจิยั 
1.6.3 รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มูล 
1.6.4 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

           30  

 1.7 การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการวจิยั          65  
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ล าดบัที ่                             หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
1.7.1 ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 
1.7.2 การเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.7.3 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จาก

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวจิยัมาใชใ้นการตอบ
ปัญหาทางการวจิยั 

1.7.4 ความสามารถในสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จาก 
         หลกัฐานการวจิยั 

 1.8 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
1.8.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบั

วตัถุประสงค ์
1.8.2 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน า

ผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
1.8.3 ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวจิยัท่ีควร

ศึกษาต่อไป 

           20  

 1.9 การอา้งอิง 
1.9.1 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
1.9.2 ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง 

          15  

 1.10 การใชภ้าษาในการเขียนและจดัล าดบัขั้นตอน           25               
 คะแนนทีไ่ด้รับคดิเป็น  % 

2 
 
 
 

การน าเสนอและป้องกนัการศึกษาอสิระ   45 % 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของส่ือ 
2.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการ เพื่อ

อธิบายเหตุผล 
2.6 ตอบตรงค าถาม 
2.7 ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและ  สามารถให้

เหตผุลและอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 
2.8 ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

         300   
           20 
           20 
           20 
           40 
           60 
 
          30 
          60 
 
          50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       คะแนนทีไ่ด้รับคดิเป็น           % 
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ล าดบัที ่                             หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

3 การเผยแพร่หรือการน าไปใช้  15% 
3.1 มีการน าไปใชโ้ดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานท่ีน าไปใช ้
3.2 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
      - ระดบัทอ้งถ่ิน 
      - ระดบัชาติ 
      - นานาชาติ 
3.3 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาติ 
3.4 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบัทอ้งถ่ิน 
      - ทางวาจา 
      - ทางลายลกัษณ์อกัษร 
3.5 การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
     - สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน 50 คะแนน 

ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 รายการหรือในแต่
ละรายการ (เน้ือหาแตกต่างกนั) มากกวา่ 1 คร้ัง จะได้
คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

          50 
          40 
 
          40 
          45 
          50 
          50 
          50 
          35 
          25 
           
          50 
 
           
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       คะแนนทีไ่ด้รับคดิเป็น             % 
                    รวม % ทั้งหมดทีไ่ด้รับ                      %                

 
3.5.2  หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน เป็นดงัน้ี 

           Excellent 80-100%    Good  70-79%   Pass 60-69%  Fail < 60% 
3.5.3 กรรมการสอบการศึกษาอิสระส่งผลการประมินแบบปกปิด มาท่ีงานบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ

เทคนิคการแพทย ์ภายใน 3 วนัหลงัจากสอบเสร็จ 
4.  การส่งรายงานการศึกษาอสิระ 

4.1 นกัศึกษาท่ีสอบผา่นการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สอบ (ถา้มี) และจะตอ้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ท่ีคณะฯ ภายใน 45 วนั หลงัจากวนัสอบ 

4.2 มาตรฐานรายงานการศึกษาอิสระ 
4.2.1 จดัพิมพร์ายงานการศึกษาอิสระภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ โดยใชต้วัพิมพแ์บบ Angsana 

New ขนาดตวัอกัษร 16 
4.2.2 รูปแบบการพิมพบ์ทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และหนา้แรกของบทคดัยอ่จะพิมพ์

อกัษรล าดบัหนา้เป็นเลขโรมนั 
4.2.3 ค าอุทิศ (ถา้มี) กิตติกรรมประกาศ มีเน้ือหาไม่เกินอยา่งละ 1 หนา้ ลงช่ือนกัศึกษาใน

กิตติกรรมประกาศ โดยไม่ใส่ค าน าหนา้นาม นาย/นาง/นางสาว 
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4.2.4 เน้ือหาใหใ้ส่เลขล าดบัหนา้ โดยใชเ้ลขอกัษรเป็นแบบและขนาดเดียวกนัทั้งหมด ต าแหน่งท่ี
พิมพเ์ลขหนา้ ใหพิ้มพต์ าแหน่งเดิมสม ่าเสมอเท่ากนัทุกหนา้ 

4.2.5 ล าดบัท่ีและช่ือภาพใหพ้ิมพไ์วใ้ตภ้าพ 
4.2.6 ล าดบัท่ีและช่ือตารางใหพ้ิมพไ์วเ้หนือตาราง 
4.2.7 ปกนอกของรายงานการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นปกแขง็ หุม้ผา้แร็กซีน โดยมีพ้ืนสีน ้ าเงินเขม้ 

ตวัอกัษรสีทอง เขา้เล่มแบบเจาะเยบ็ติดผา้คิ้ว หุม้สนัและติดใบรองปกสีขาว 
4.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจดัพิมพก์ารศึกษาอิสระ 

ตามขอ้ 4.2 (ภายใน 3 วนัท าการ) หลงัจากท่ีนกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
4.4 นกัศึกษาติดตอ่ขอรับรายงานการศึกษาอิสระจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของ

รูปเล่มเรียบร้อยแลว้น าไปเขา้ปกตามท่ีคณะฯ ก าหนด 
4.5 นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลจ านวน 2 ชุด 

ซ่ึงคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบแลว้ต่อคณะฯ ท่ีงานบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ โดยส่งตาม
แบบฟอร์มท่ีคณะฯ ก าหนด เพ่ือใหค้ณบดีลงนาม (ภายใน 3 วนัท าการ) 

4.6 คณะฯ ส่งรายงานการศึกษาอิสระและแผน่ซีดี จ านวน 1 ชุด ท่ีหอ้งสมุดคณะฯ 
4.7 คณะฯ ส่งแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูลตอ่ส านกัวทิยบริการ จ านวน 1 ชุด 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 71/2549) 
เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
-------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2549และการเวยีนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ครบรอบการเวยีนเม่ือวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2549  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั  ตามรายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศน้ี 
  
 ทั้งน้ี  จะมีผลบงัคบัใช ้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  7  พฤศจิกายน    พ.ศ.2549 
 

                  (ลงข่ือ) อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 
   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 
                                                                รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
                                                 รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที ่ 71/2549) 
-------------------- 

 
หลักการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์  หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 
1.  การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 1.1  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบทั้ง 2 แบบ คือการขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า  ซ่ึงด าเนินการ
โดยคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
 1.2  การขอสอบวดัคุณสมบติั 

1.2.1  นกัศึกษาแบบ 1.1 (non-course work) สามารถขอสอบไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็น
ตน้ไป    

1.2.2  นกัศึกษาแบบ 2.1 (course work) ตอ้งสอบผ่านรายวิชาแกนก่อน (ยกเวน้วิชา 510 991 
Seminar in Public Health) จึงจะอนุญาตให้ท าการสอบวดัคุณสมบติัได ้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.2.3  การจดัสอบวดัคุณสมบติั  จะจดัข้ึนภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  โดยจดัให้นักศึกษาสอบ
ขอ้เขียนพร้อมกนั 

1.2.4  นกัศึกษาตอ้งยืน่ขอสอบวดัคุณสมบติั ภายในเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี 
1.3  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 4 คน  โดยคุณสมบติัของ

คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุข  ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบฯ ตอ้งมาจาก 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 1-2  คน 
 1.3.2  อาจารยผ์ูส้อน/หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาแกน        2 คน 
 1.3.3  กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ       1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1, 1.3.2 และ 1.3.3   ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และให้

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
1.4  การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัท่ี 70/2548)  เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ขอ้ 5.4, 5.5 และ 5.6 
1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั    
การสอบวดัคุณสมบติั  ตอ้งสอบผ่านทั้งการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า จึงจะถือวา่สอบผ่าน  

โดยมีเกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1.5.1  การสอบขอ้เขียน  ตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ 70% 
 1.5.2 การสอบปากเปล่า ตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ 70% 
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1.6  การสอบวดัคุณสมบติั (ตอ้งด าเนินการสอบวดัคุณสมบติัเป็นภาษาองักฤษ) 
 1.6.1  การสอบขอ้เขียน  เป็นการสอบแบบเปิดต าราได ้(open book) ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งสอบ

พร้อมกนัภายในหอ้งท่ีจดัเตรียมไว ้และมีเวลาในการท าขอ้สอบ 1 วนั  (9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.) 
ทั้งน้ี  การสอบขอ้เขียน แบ่งเน้ือหาเป็น  2  ส่วน  คือ  เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาแกน และ

เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุษฎีนิพนธ์ 
 1.6.2  การประกาศผลการสอบขอ้เขียน จะประกาศผลฯ ภายใน 7 วนัถดัจากการสอบขอ้เขียนแลว้ 
 1.6.3  การสอบปากเปล่า  จะจดัใหส้ าหรับนกัศึกษาท่ีสอบผา่นการสอบขอ้เขียน  โดยจะจดัข้ึน

หลงัจากท่ีประกาศผลการสอบขอ้เขียน  7  วนั 
2.  การเสนออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
 2.1  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติก่อน  จึงจะด าเนินการเสนออนุมัติเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ได ้
 2.2  นักศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ก่อนการ
น าเสนอ 2 สปัดาห์ 
 2.3  นักศึกษาต้องยื่นเสนอการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบฯ  ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน  ซ่ึงมาจาก 3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
  2.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 1-3  คน 
  2.3.2  อาจารยใ์นหลกัสูตรฯ และ/หรือ กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 1-2  คน 
  2.3.3  ผูท้รงคุณวฒิุฯ     1  คน 
  การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 2.3.1, 2.3.2 และ 2.3.3  จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั หาก
กรรมการในขอ้ 2.3.1 มี 1 คน   ตอ้งแต่งตั้งกรรมการในขอ้ 2.3.2   จ านวน 2 คน   โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ท า
หนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการสอบฯ 
 2.4  การประเมินผลการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของ
คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงวิทยานิพนธ์   เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ   
 2.5  กรณีท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น  อนุญาตให้ท าการสอบใหม่ภายใน 60 วนั  นบัตั้งแต่การสอบคร้ังแรก  
ทั้งน้ี นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านคร้ังแรกอนุญาตให้ท าการเปล่ียนแปลงหัวขอ้และคณะกรรมการสอบตามความจ า
เป็นได ้ 
 2.6  กรณีท่ีนกัศึกษาสอบผา่น แต่มีการแกไ้ขใหมี้บนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีตอ้งแกไ้ข พร้อมทั้งมีการ
อธิบายช้ีแจงใหผู้เ้ขา้สอบรับทราบ  ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จและคณะกรรมการสอบใหค้วามเห็นชอบ
ภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดดงักล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบ
คร้ังนั้น  
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3.  การรายงานความก้าวหน้า (Progress)  
 3.1  การรายงานความกา้วหนา้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 

3.1.1  การรายงานความก้าวหน้าทัว่ไป (General Progress Report) ส าหรับนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์แลว้ แต่ยงัไม่สอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์  

3.1.2 การรายงานความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis Progress Report) ส าหรับนกัศึกษาท่ีสอบ
ผา่นเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์แลว้ 

3.2  นกัศึกษาตอ้งรายงานผลความกา้วหนา้ทุกภาคการศึกษา  ซ่ึงหลกัสูตรฯ จะจดัข้ึนภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง  ในช่วงเดือนกนัยายน  และ เดือนกมุภาพนัธ์ ในแต่ละปี    

3.3  การเสนอรายงานความกา้วหนา้จะอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
4.  การสอบวทิยานิพนธ์ 
 4.1  หลงัจากท่ีนกัศึกษาผ่านการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ัญลกัษณ์ S  ครบ 48 และ 36 หน่วย
กิต ส าหรับนกัศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ตามล าดบัแลว้  นกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอสอบวทิยานิพนธ์ภายใน 45 วนั 

4.2  ก าหนดให้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

4.3  นักศึกษายื่นความจ านงขอสอบต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยคณะกรรมการฯ  
พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ือง การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 48 การสอบ
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
 4.4  การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 48 การ
สอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
 4.5  ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ 
5.  การส าเร็จการศึกษา 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เร่ือง การ
ส าเร็จการศึกษา หมวดท่ี 9   และผลงงานวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
ร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ท่ีเป็นระดบันานาชาติ  อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่114/2553) 
เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

------------------------ 
            เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) คณะเทคนิคการแพทย ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์                                 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี  809/2545  ลงวนัท่ี  20  พฤศจิกายน 2545                 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  2/2553 เม่ือวนัท่ี  8  ตุลาคม  2553  จึงประกาศแนวปฏิบติัในการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2552) คณะเทคนิคการแพทย ์                                  
คณะทันตแแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์                       
คณะสตัวแพทยศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั  ไวด้งัน้ี    

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี114 /2553)  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนรายวชิา
วทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

ขอ้ 2 . ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป  
ขอ้ 3.  ใหย้กเลิก ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี  51/2545) เร่ือง การจดัการเรียนการสอนรายวชิาดุษฎี

นิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2545) 
ขอ้ 4.  การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 
ขอ้ 5.  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายส าหรับการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาชีวเวชศาสตร์  แยกแสดงรายละเอียด แนบทา้ยประกาศน้ี 
 

                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553                     
  

     (ลงช่ือ)             ล าปาง  แม่นมาตย ์
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ล าปาง  แม่นมาตย)์ 
 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวทิยาลยั (ฉบับที ่114/2553) 
--------------------------------------------- 

 หลกัการรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)    
คณะเทคนิคการแพทย ์    คณะทันตแพทยศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  คณะสตัวแพทยศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 
 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ แผน ก  แบบ ก 1 และ แผน ก  แบบ ก 2 
1.  การเสนออนุมตัเิค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

1.1 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก1 นักศึกษาตอ้งลงทะเบียน
รายวชิาวทิยานิพนธ์   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี  1 

1.2 การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
วทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรก ไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 2 

1.3 การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์เป็นคร้ังแรกจะตอ้งเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)  ตามแบบ  บว.21  

1.4  นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ศึกษาเบ้ืองตน้ วเิคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์ม บว. 23 ให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปีการศึกษา นบัจากท่ี
นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์ 

อน่ึง การเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในหัวขอ้ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ นกัศึกษาตอ้งระบุช่ือเร่ืองของ
ผลงานท่ีคาดวา่จะตีพิมพ ์พร้อมทั้งระบุช่ือวารสาร และ impact factor (ถา้มี) ของวารสารนั้นดว้ย 

1.5  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  
ประกอบดว้ย 

 1.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 1.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  (ถา้มี)      
 1.5.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ   1 คน 
 1.5.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    1 คน 
 1.5.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั (ควรเป็นบุคคลเดียวกนั 
                        กบัผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัในการสอบวทิยานิพนธ์) 1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 1.5.1 และ 1.5.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 1.5.3 และ/หรือ 1.5.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 1.5.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ในเร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 
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1.6  เคา้โครงวทิยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ โดยส่งใบแจง้ผลการสอบเคา้โครงฯ ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัสอบเคา้โครงฯ  ต่อเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรร่วม 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัต่อไป  

- นักศึกษาสอบผ่าน  ท าเร่ืองเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม (บว. 23) พร้อมเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการแนะน า เป็นแผน่ CD จ านวน 2 แผน่  

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ใหท้ าการสอบอีกคร้ังภายใน 60 วนัหลงัจากสอบคร้ังแรก หากสอบคร้ังท่ี 2 ไม่
ผ่าน นักศึกษาจะได้ค่า S=0 ส าหรับหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไปแลว้หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบ 
2.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ 

2.1   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวิชาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาก่อน 
ลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต่อไป  

2.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความกา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 

 2.2.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 2.2.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  (ถา้มี)      
 2.2.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ  1 คน 
 2.2.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1 คน 
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 2.2.1  และ ขอ้ 2.2.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการในขอ้ 

2.2.3  และ/หรือ 2.2.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 2.2.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ ในเร่ืองนั้น 
ๆ จนแลว้เสร็จ 

2.3  การเสนอความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายเร่ืองแบบรายงานความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ 
 2.4  นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้การศึกษาคร้ังสุดทา้ย ก่อนการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ อยา่งนอ้ย 1 
เดือน 

2.5 เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบประเมินผลความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ

นักศึกษาเพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯได้
ก าหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งส้ิน 36 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก1 และ 12 หน่วยกิต ส าหรับ แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่  1   แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวชิาวทิยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา 
                       แบบต่าง ๆ 
ระดบัปริญญาโท 
            ปีท่ี/ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

- 
- 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
3 

รวม 36 12 
เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์  ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ใหเ้ป็นไปตามปริมาณงาน
ท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
  2.5.1  การน าเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  2.5.2  การท าการทดลองและวเิคราะห์ผล ถือเป็น 55% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  2.5.3  การเขียนวทิยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  2.5.4  การเผยแพร่ผลงานน าเสนอผลงานใน ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
                          ท่ีประชุมวชิาการ หรือ  การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ      
           การพิจารณาปริมาณงานไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามล าดบัและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีได้
ปฏิบติัจริงทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบประเมินความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 
 การก าหนดค่า S ใหพิ้จารณาเป็นสดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษา
ไดผ้่านการประเมินผลความกา้วหนา้ของรายวิชาวิทยานิพนธ์และไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของ
หลกัสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะตอ้งด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินภายใน 45 วนั นับตั้งแต่ผลการ
ประเมินวทิยานิพนธ์  S หน่วยกิตสุดทา้ย ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.  การก าหนดปริมาณงานวทิยานิพนธ์ 
 รายวชิาวทิยานิพนธ์ในหลกัสูตรประกอบดว้ย 
 รายวชิา  753 898  วทิยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 899  วทิยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
4.  การสอบวทิยานิพนธ์ 

4.1  ก าหนดใหเ้ขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่ง
ใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

4.2  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์   ประกอบดว้ย 
4.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั     
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4.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      
4.2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ 1  คน 
4.2.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1  คน 
4.2.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั   1  คน 

การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 4.2.1 และ 4.2.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 4.2.3 และ 4.2.4  
 4.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 49 และ
ขอ้ 50 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสอบตามเอกสารแนบทา้ยเร่ืองเกณฑก์ารประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์ 
 4.4  ใหห้ลกัสูตร ฯ  เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 
1.  การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 1.1  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการ
สอบวดัคุณสมบติั 
 1.2  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบ คือ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
แรกเป็นตน้ไป โดยไดรั้บความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

1.3 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ดงัต่อไปน้ี 
 1.3.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั    1  คน 
 1.3.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      1  คน 
 1.3.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ  1  คน 
 1.3.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    2  คน 
            หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 1.3.1 และ 1.3.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 1.3.3 

และ/หรือ 1.3.4 
 1.4   การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ขอ้ 5.4  

1.5  เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั 
1.5.1  การสอบขอ้เขียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ B 

  1.5.2   การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัสามารถประเมินไดว้า่นักศึกษามี
ความรู้ และความพร้อมท่ีจะด าเนินงานวจิยัท่ีเป็นดุษฎีนิพนธ์ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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2.   การเสนออนุมตัเิค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
 2.1  นักศึกษาจะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัก่อน จึงจะด าเนินการเสนออนุมติัเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ได ้

2.2  นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาเบ้ืองตน้ วเิคราะห์ และวางแผนการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์ม บว. 23 ภายใน 2 ปีการศึกษา นับจากท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์ 

อน่ึง การเขียนเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ในหัวขอ้ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บนกัศึกษาตอ้งระบุช่ือเร่ืองของ
ผลงานท่ีคาดวา่จะตีพิมพ ์พร้อมทั้งระบุช่ือวารสาร และ impact factor ของวารสารนั้นดว้ย 

2.3  อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัเป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
 2.3.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 2.3.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      
 2.3.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ   1 คน 
 2.3.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    1 คน 
 2.3.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั (ควรเป็นบุคคลเดียวกนั 
                          กบัผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัในการสอบดุษฎีนิพนธ์)       1 คน 
 การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 2.3.1 และ 2.3.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการใน

ขอ้ 2.3.3 และ/หรือ 2.3.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 2.3.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ ในเร่ืองนั้น ๆ จนแลว้เสร็จ 

2.4   เคา้โครงดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเคา้โครง
ดุษฎีนิพนธ์ โดยส่งใบแจง้ผลการสอบเคา้โครงฯ ภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบเคา้โครงฯ  ต่อเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรร่วม 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัต่อไป  

- นักศึกษาสอบผ่าน  ท าเร่ืองเสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม (บว. 23) พร้อมเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการแนะน า เป็นแผน่ CD จ านวน 2 แผน่  

-  นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ใหท้ าการสอบอีกคร้ังภายใน 60 วนัหลงัจากสอบคร้ังแรก หากสอบคร้ังท่ี 2 ไม่
ผ่าน นักศึกษาจะได้ค่า S=0 ส าหรับหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ไปแลว้หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบ 
3.  การรายงานความก้าวหน้าการศึกษารายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 

3.1   นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาดุษฏีนิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา  
3.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกัเป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผลความกา้วหน้า

ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
 3.2.1   อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)   
 3.2.2   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   
 3.2.3   กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ  1 คน 
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 3.2.4   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง    1 คน 
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 3.2.1  และ ขอ้ 3.2.2 จะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการในขอ้ 

3.2.3  และ/หรือ 3.2.4 และในกรณีท่ีกรรมการ ขอ้ 3.2.3 ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือ
อนุกรรมการวชิาการ ใหก้รรมการผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอบประเมินผลความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์ ในเร่ืองนั้น 
ๆ จนแลว้เสร็จ 

3.3  การเสนอความกา้วหน้าดุษฎีนิพนธ์ จะตอ้งมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในเอกสารแนบทา้ยเร่ืองแบบรายงานความกา้วหน้าดุษฎี
นิพนธ์ 
 3.4   นกัศึกษารายงานความกา้วหนา้การศึกษาคร้ังสุดทา้ย ก่อนการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ อยา่งนอ้ย 1 
เดือน 

3.5  เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 คณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งประเมินปริมาณงานของนกัศึกษาเพ่ือ

ระบุจ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯไดก้ าหนดแผนการ
ศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฏีนิพนธ์ทั้งส้ิน 72, 48, 48 และ 36 หน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.2, 2.2, 
1.1 และ 2.1 ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2   แสดงการแบ่งหน่วยกิตของรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของแผนการศึกษา 
                    แบบต่าง ๆ 
ระดบัปริญญาเอก 

ปีท่ี/ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ 
1.2 2.2 1.1 2.1 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

- 
- 

9 
9 

- 
6 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
9 

9 
3 

9 
3 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 

9 
9 

9 
3 

- 
- 

- 
- 

รวม 72 48 48 36 
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เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ใหเ้ป็นไปตามปริมาณงานท่ี
ไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตข้ึนไปดงัน้ี 
  3.5.1  การน าเสนอโครงร่าง   ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.2  การท าการทดลองและวเิคราะห์ผล ถือเป็น 50% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.3  การเขียนวทิยานิพนธ์   ถือเป็น 25% ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.4  การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ ถือเป็น  5%  ของปริมาณงานทั้งหมด 
  3.5.5  การตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ถือเป็น 10% ของปริมาณงานทั้งหมด 
การพิจารณาปริมาณงานไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามล าดบัและสามารถพิจารณาเป็นภาพรวมของงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง
ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความกา้วหนา้ดุษฎีนิพนธ์  การก าหนดค่า S ให้พิจารณาเป็น
สดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษาไดผ้่านการประเมินผลความกา้วหนา้ของ
รายวิชาดุษฎีนิพนธ์และได้สัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะตอ้ง
ด าเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จส้ินภายใน 45 วนั  นบัตั้งแต่ผลการประเมินดุษฎีนิพนธ์  S หน่วยกิตสุดทา้ย 
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
4   การก าหนดปริมาณงานดุษฎนีิพนธ์ 
 รายวชิาดุษฎีนิพนธ์ในหลกัสูตรประกอบดว้ย 
 รายวชิา  753 996  ดุษฎีนิพนธ์  72  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 997  ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 998  ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 รายวชิา  753 999  ดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
ความแตกต่างของปริมาณงานของรายวิชาดงักล่าวข้ึนอยู่กบัจ านวนหน่วยกิต โดยพิจารณาจาก impact factor 
โดยรวมของวารสารท่ีรับผลงานตีพิมพท์ั้งหมด ทั้งน้ีรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตเท่ากบั 72, 48 และ 36 หน่วยกิต 
ก าหนด impact factor รวมไม่นอ้ยกวา่ 3, 2 และ 1.5 ตามล าดบั เกณฑก์ารพิจารณาการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
5   การสอบดุษฎนีิพนธ์ 

5.1   ก าหนดใหเ้ขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ โดยมีบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และส่ง
ใหค้ณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ก่อนวนัสอบ 

5.2   คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดว้ย 
5.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลกั      
5.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม      
5.2.3 กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวชิาการ 1  คน 
5.2.4 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   1  คน 
5.2.5 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั   1  คน 

การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 5.2.1 และ 5.2.2 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 5.2.3 และ 5.2.4  
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 5.3 การพิจารณาผลการสอบและการรายงานผลการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ืองการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หมวดท่ี 8 ขอ้ 49 และ
ขอ้ 50 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสอบตามเอกสารแนบทา้ยเร่ืองเกณฑก์ารประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 5.4  ใหห้ลกัสูตร ฯ เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 

------------------------- 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
คณะเทคนิคการแพทย ์  คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั 

 
    การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

                  1. ศกัยภาพการท างานวจิยั     30%  
   2. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  70% 
                         รวม               100%   
 
 ส่วนที ่ 1 ประเมนิโดยคณะกรรมการสอบประเมนิผลความก้าวหน้า 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้รับ 

1. 
 

ศักยภาพการท างานวจิยั 
1.1 ความตั้งใจในการท าวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
1.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.3 ความสามารถในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท า 

วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
1.4   ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 

30%  

                                        รวมคะแนน 30%  
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ส่วนที ่2  ประเมนิโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์ 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่
ได้รับ 

1. การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีพินธ์ 
1.1 คุณภาพวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์                      20% 

- คุณภาพของบทคดัยอ่ 
- คุณภาพส าคญัของปัญหา 
- วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
- การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- วธีิด าเนินการวจิยั 
- การวเิคราะห์วจิารณ์ 
- การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
- การอา้งอิง 
- การใชภ้าษาและการจดัโครงสร้างการน าเสนอ 

1.2 การน าเสนอและสอบวทิยานิพนธ์/ดุษฎนีิพนธ์   30% 
- ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
- ความเหมาะสมของส่ือ 
- ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
- บุคลิกภาพการแสดงออกและความเช่ือมัน่ 
- ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการ  

บูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล 
- ตอบตรงค าถาม 
- ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและ 
        ความสามารถใหเ้หตุผลและอา้งอิงหลกัฐาน  
       สนบัสนุน  
- ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของ 
        ผลจากการวจิยัต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

2.1     การเผยแพร่                                                                       20% 
           ระดบัปริญญาโท 
           แผน ก แบบ ก1 
                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยู ่
                         ในฐาน SCOPUS                                                 20%    
     -    การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร         20%  

20% 
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนที่
ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการใน 
                         ฐานขอ้มูล TCI ท่ีมี Impact factor                        10%                         
     -    น าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร                       5% 
           แผน ก แบบ ก2 
                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการท่ีอยู ่
                        ในฐาน SCOPUS  หรือ TCI ท่ีมี  Impact factor   20%                                         
     -    การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร         20%  
                   -    การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัชาติ        10%  
                   -   การน าเสนอผลงานวจิยัทางวาจา/ 
                        ทางลายลกัษณ์อกัษร                                              5%   
             ระดบัปริญญาเอก 
                    -  การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 
                        ท่ีมี Impact factor                                                 20% 
                       
     -   การจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร                      20% 
 
                   -   การตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 
                        ท่ีไม่ มี Impact factor  หรือระดบัชาติในฐานขอ้มูล 
                        TCI ท่ีมี  Impact factor                                        10%                                                                                     
     -  น าเสนอทางวาจา/ลายลกัษณ์อกัษร                       5%                                     

 
 
 
 
 
 
 

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

(ขอใหก้รรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ส่งคะแนนปกปิด มาท่ีงานสาขาวชิาร่วม 
บณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 3 วนั หลงัจากสอบเสร็จ) 
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หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 

ค่าตอบแทน 
ลกัษณะการจดัการหลกัสูตร 

ระบบปกต ิ(ภาษาไทย) 

ระดบัปริญญาโท 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง 4,000 บาท 
คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง 2,000  บาท 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ตอ่คร้ัง 3,000  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 1,000  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 1,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั (ถา้มี) ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั
ฯในการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกั (ถา้มี) ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั
ฯในการสอบวทิยานิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

การสอนระดบัปริญญาเอก 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อเร่ือง  
แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 20,000  บาท 
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 15,000  บาท 
คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 4,000  บาท 
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อคร้ัง 5,000  บาท 
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัต่อคร้ัง 3,500  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 2,000  บาท 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ในคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 2,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าท่ีพกั (ถา้มี)ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
มหาวทิยาลยัฯในการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าท่ีพกั (ถา้มี) ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
มหาวทิยาลยัฯในการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

15,000  บาท 

แนวปฏิบัตกิารเบิกจ่าย 
         1.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ หรือ คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั หรือ 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายประธานและกรรมการในอตัราเท่ากนัโดยไม่รวมผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
         2.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ใหจ่้ายดงัน้ี 
              2.1  ถา้มีกรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการต่อกรรมการ ในอตัรา 2 : 1                                             
                   2.2  ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 50% ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการในอตัราเท่ากนั  
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับที ่10/2545) 

เร่ือง แนวทางปฏิบัตใินการท าการศึกษาอสิระของนกัศึกษา 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

-------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีแก่นกัศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2545 จึงมีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระไดต้่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาบงัคบัท่ีมีค่าคะแนนแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารสาธารณสุข และไม่ไดส้ญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด 
 2. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาการศึกษาอิสระได้ต่อเม่ือได้รับอนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ 
 3. นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาแลว้ จะตอ้งลงทะเบียนวชิาการศึกษาอิสระใน
คร้ังแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต และจะตอ้งเสนอขอสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ภายในภาคการศึกษานั้น 
 4. หากนักศึกษาไม่ไดเ้สนอขอสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระในภาคการศึกษานั้น หรือสอบไม่ผ่าน
นกัศึกษาจะไดส้ญัลกัษณ์ S = 0 ส าหรับหน่วยกิตท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
 5. ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดส้อบเคา้โครงการศึกษาอิสระในภาคการศึกษานั้นแลว้ แต่ผลการพิจารณาไม่
ผ่าน ให้นักศึกษาท าการเสนอขอสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระอีกคร้ังภายใน 60 วนั หลงัการสอบเคา้โครงการ
ศึกษาอิสระในคร้ังแรก หากการเสนอเคา้โครงคร้ังท่ีสองไม่ผ่านอีก    นกัศึกษาจะไดส้ัญลกัษณ์ S = 0 ส าหรับ
หน่วยกิตท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
 6.  ในกรณีขอ้ 4 และขอ้ 5 เม่ือนกัศึกษาไดส้ญัลกัษณ์ S = 0 ในหน่วยกิตการศึกษาอิสระท่ีไดล้งทะเบียน
ไปแลว้ นักศึกษาจะตอ้งยื่นค าร้องขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาใหม่พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงและ/
หรือ เปล่ียนแปลงเคา้โครงการศึกษาอิสระนั้น 
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2545) ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2545 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 

  (ลงช่ือ) อรุณ  จิรวฒัน์กลุ 
          (รองศาสตราจารยอ์รุณ  จิรวฒัน์กลุ) 

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
381 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับที ่11/2545) 

เร่ือง แนวทางปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

-------------------- 
 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ผลดีแก่นกัศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 22  มกราคม 2545 จึงมีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ไดต้่อเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาบงัคบัท่ีมีค่าคะแนนแลว้ไม่
น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารสาธารณสุข และไม่ไดส้ญัลกัษณ์ I ในรายวชิาใด 
 2.  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 
หน่วยกิต 
 3. เม่ือนกัศึกษาไดล้งทะเบียนวทิยานิพนธ์แลว้ ใหท้ าการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น 
 4.  กรณีสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในคร้ังแรกไม่ผา่น ใหท้ าการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์คร้ังท่ี 2 ภายใน 
60 วนั หลงัจากการสอบคร้ังแรก 
 5. หากการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในคร้ังท่ี 2 ไม่ผ่านหรือไม่ไดส้อบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตามขอ้ 3 หรือ
ขอ้ 4 นกัศึกษาจะไดค้่าคะแนน S = 0 ส าหรับหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
 6.  เม่ือนกัศึกษาไดค้่าคะแนน S = 0 ในหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดล้งทะเบียนตามขอ้ 5 นกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ใหม่พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงและ/หรือเปล่ียนแปลงวทิยานิพนธ์นั้น ๆ  
 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2545) ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2545 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
 

 (ลงช่ือ)  อรุณ  จิรวฒัน์กลุ 
          (รองศาสตราจารยอ์รุณ  จิรวฒัน์กลุ) 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์  
(ฉบับที ่ 12/2545) 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม 

--------------------- 
 
 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบงัเกิด
ผลดีแก่นักศึกษา โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2545 จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังแรกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
2. เม่ือนกัศึกษาไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์แลว้ ให้ท าการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา

นั้น 
3. กรณีการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในคร้ังแรกไม่ผ่าน ให้ท าการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์คร้ังท่ี 2 

ภายใน 60 วนั หลงัจากการสอบคร้ังแรก 
4. กรณีการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้นไม่ผ่าน จะไดค้่าคะแนน S = 0 ส าหรับ

หน่วยกิตวทิยานิพนธ์ท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้ 
ให้ใช้ประกาศน้ีกบันักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป และให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี 9/2545) ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2545 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
 
                (ลงช่ือ)  อรุณ  จิรวฒัน์กลุ 
         (รองศาสตราจารยอ์รุณ  จิรวฒัน์กลุ) 
              คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับที ่ 7 / 2549) 

เร่ือง แนวปฏิบตัใินการจดัท าและการส่งรายงานการศึกษาอสิระ 
-------------------------------- 

เพ่ือใหก้ารจดัท าและการส่งรายงานการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข แผน ข. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ด าเนินไป
ดว้ยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบณัฑิต (เวยีน) 
คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2549 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัใหมี้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัและการจดัระบบการ
บริหารงานในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2541 ขอ้ 8 จึงประกาศ “แนวปฏิบติัในการจดัท าและส่งรายงานการศึกษา
อิสระ” ดงัน้ี 

1. การเขียนหวัขอ้ในรายงานการศึกษาอิสระ ขนาด และประเภทตวัอกัษร ตลอดจนการจดัท ารูปเล่ม 
การศึกษาอิสระใหย้ดึแนวปฏิบติัตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนดส าหรับการท าวทิยานิพนธ์โดยอนุโลม และใหเ้ขา้
รูปเล่มรายงานการศึกษาอิสระดว้ยปกแขง็หุม้ผา้แร็กซีนสีกรมท่า (สีน ้ าเงินเขม้) ขนาดกระดาษ A4 

2. ก่อนการเยบ็ปกเขา้รูปเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ ใหน้กัศึกษาเสนอรายงานการศึกษา 
อิสระฉบบัท่ีพร้อมจะเยบ็ปกเขา้รูปเล่มต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจดัท า
รายงานการศึกษาอิสระก่อน 

3. ใหน้กัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ 

การเขียนรายงาน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระแลว้ จ านวน 2 เล่ม แก่สาขาวิชาพร้อมแผ่นบนัทึกขอ้มูล 

(แผน่ซีดี) 1 แผน่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามเง่ือนไขของการสอบของนกัศึกษาแต่ละคน 

4. ใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับผูส้อบผา่นการสอบป้องกนัการศึกษาอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 

 เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   10   เมษายน   พ.ศ. 2549 

 

                   (ลงช่ือ)   วรีะศกัด์ิ    ชายผา 
                  (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะศกัดิ   ชายผา) 
          คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที ่20/2554 ) 

เร่ือง  “หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และเค้าโครงการศึกษาอสิระ การ
สอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอสิระ  

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
---------------- 

 เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร           
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามมาตรา  8  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.   2546  เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.   2548  ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  11/2554  เม่ือวนัท่ี  17 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  มีมติ
ให้ประกาศหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ เคา้โครงการศึกษาอิสระ การสอบ
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                 
ทุกสาขาวชิา  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบบัท่ี  20/2554)  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเคา้โครงการศึกษาอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้  2.  ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกประกาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3/2552)                          
เ ร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวชิา   
 ขอ้ 4. ใหย้กเลิกประกาศภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบบัท่ี 1/2551) 
เร่ือง”หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารสาธารณสุข  คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 5. ในประกาศน้ี 
  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต หมายถึง หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
       ทุกสาขาวชิา ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 

ขอ้ 6  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ เคา้โครงการศึกษาอิสระ การ
สอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ มีดงัน้ี 
       6.1  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
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   6.1.1  นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และประธานคณะกรรมการหลกัสูตร  ก่อนก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  20  วนั 
   6.1.2  คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
ประกอบดว้ย  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูท้รงคุณวฒิุจากนอกคณะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ 1 คน และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน ทั้งน้ีอาจ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  (ถา้มี)  เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้ โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการสอบ 
   6.1.3  ในวนัสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  คณะกรรมการสอบตอ้งไม่นอ้ยกว่า  3  คน  
จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
      1)  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
      2)   ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ ในสาขาท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ีไม่ได้เ ป็นท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ  1  คน 
      3)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  1  คน 
   6.1.4  ในกรณีคณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้  6.1.2  ให้เล่ือนการสอบออกไป  
และหากมีความจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตั้งกรรมการซ่อม  ทั้งน้ีตอ้งก าหนดวนัสอบ
เคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ภายใน  20  วนั  เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอส าหรับกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมไดต้รวจอ่านเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ 
   6.1.5 ในการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบแต่ละคน ให้มีนกัศึกษา
สอบไม่เกิน 3 คนต่อวนั 

6.1.6 การประเมินผลสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์  ตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีร่วมในวนั 
สอบ  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นบัเป็น  1  เสียง  และให้ถือมติกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่  2  ใน  3  เสียงของจ านวนกรรมการสอบทั้งหมด  และใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลสอบ
ต่อคณบดีภายใน  7  วนันบัจากวนัสอบ 
   6.1.7  ให้นกัศึกษาแกไ้ขและเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีภายใน  
30  วนันบัจากวนัสอบ 
  6.2  การสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
   6.2.1  นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระและการประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ก่อนก าหนดสอบอยา่งนอ้ย  20  วนั 
   6.2.2  คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
ประกอบดว้ย  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ  1  คน  และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน ทั้งน้ี
อาจแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ(ถา้มี) เป็นกรรมการสอบดว้ยก็ได ้ โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาอิสระเป็นประธานกรรมการสอบ 
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   6.2.3  ในวนัสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ  คณะกรรมการสอบตอ้งไม่น้อยกว่า  3  
คน  จึงจะถือวา่การสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
      1)  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
      2)  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาการศึกษา
อิสระ หรือผูท้รงคุณวฒิุสาขาสถิติหรือชีวสถิติ  1  คน 
      3)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คน 
   6.2.4  ในกรณีคณะกรรมการสอบไม่ครบตามขอ้  6.2.2  ให้เล่ือนการสอบออกไป  
และหากมีความจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตั้งกรรมการซ่อม  ทั้งน้ีตอ้งก าหนดวนัสอบ
เคา้โครงการศึกษาอิสระใหม่ภายใน  20  วนั  เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอส าหรับกรรมการท่ีแต่งตั้งซ่อมไดต้รวจอ่านเคา้
โครงการศึกษาอิสระ 

6.2.5 ในการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบแต่ละคน ใหมี้ 
นกัศึกษาสอบไม่เกิน 3 คนต่อวนั 
   6.2.6  การประเมินผลสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ ตอ้งเป็นกรรมการสอบท่ีร่วมใน
วนัสอบ  การประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมให้นับเป็น  1  เสียง  และให้ถือมติ
กรรมการไม่น้อยกว่า  2  ใน  3  เสียงของจ านวนกรรมการสอบทั้ งหมด  และให้ประธานคณะกรรมการสอบ
รายงานผลสอบต่อคณบดีภายใน  7  วนันบัจากวนัสอบ 
   6.2.7  ให้นักศึกษาแก้ไขและเสนอขออนุมติัเคา้โครงการศึกษาอิสระ ต่อคณบดี
ภายใน  30  วนันบัจากวนัสอบ 

6.3 การสอบวทิยานิพนธ์ 
  6.3.1 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 8 การท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ขอ้ 48 และให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 71/2548 และฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ” หรือฉบบัปรับปรุง(ถา้มี) 

  6.3.2 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบแต่ละคนให้มีนักศึกษาสอบ              
ไม่เกิน 3 คน ต่อวนั 

 6.4 การสอบการศึกษาอิสระ 
6.4.1 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบั 

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 8 การท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ขอ้ 48 และให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 71/2548 และฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ” หรือฉบบัปรับปรุง(ถา้มี) 

  6.4.2 ในการสอบการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบแต่ละคนให้มีนักศึกษาสอบ     
ไม่เกิน 3 คน ต่อวนั 

ขอ้ 7. การประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ส่วน คือ 
7.1 คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ 
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7.2 การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ แยกแสดงรายละเอียดใน
บญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้  8.  ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาตอ้งตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี  ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและการวนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
 
                               (ลงช่ือ)   สมศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน ์
       (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  พิทกัษานุรัตน์) 
               คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที ่20/2554) ตามข้อ 7 แห่งประกาศ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน มดีงันี ้
 1.คุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ  70 คะแนน 
 2. การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 30 คะแนน 
1. การประเมนิคุณภาพของผลงานวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยั 8  
 1.1 ความชดัเจนของปัญหาการวจิยัและเหตุผลท่ีตอ้งการท าวจิยัเพือ่

ตอบปัญหาของการวจิยันั้นๆ 
  

 1.2 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั   
 1.3 ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสาขาวชิาท่ีศึกษา   
2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 2  
 2.1 ความชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารวจิยั   
 2.2 ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั   
 2.3 ความเป็นไปไดใ้นการท าวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   
3 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 10  
 3.1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
  

 3.2 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม   
 3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนและงานวจิยัสู่การก าหนดกรอบ

แนวคิดการวจิยัท่ีเหมาะสม 
  

4 วธีิการด าเนินการวจิยั 15  
 4.1 ความเหมาะสมของวธีิการวจิยัท่ีใช ้   
 4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวจิยั การควบคุมตวัแปร และการ

วางแผนทดสอบ 
  

 4.3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยั เทคนิควจิยั การเลือกประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 4.4 การก าหนดตวัวดัหลกั   
 4.5 ความถูกตอ้งของการอา้งอิงถึงวธีิการท่ีใชใ้นการวจิยั   
 4.6 ความเก่ียวเน่ืองของวธีิการด าเนินการวจิยั วตัถุประสงค ์   
 4.7 ความมีเหตุผลและความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล   
5 ผลงานวจิยั 10  
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 5.1 การสรุปผลถูกตอ้งและเช่ือถือได ้   
 5.2 ความสอดคลอ้งและครอบคลุมของผลการวจิยักบัวตัถปุระสงค ์   
6 การอภิปรายผลการวจิยั 10  
 6.1 ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวจิยัท่ีผา่นมาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั 
  

 6.2 ความสามารถในการสะทอ้นผลถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัในการวจิยั   
 6.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวจิยัไป

ประยกุตใ์ชแ้ละงานวจิยัท่ีควรท าต่อไป 
  

7 ความรู้ใหม่และประโยชน์จากผลการวจิยั 5  
 7.1 ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์ผลการวจิยั   
 7.2 ประโยชนข์องผลท่ีไดจ้ากการวจิยั   
8 คุณภาพของการเขียนวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอสิระ 10  

 8.1 ความเหมาะสมถูกตอ้งของการจดัโครงสร้างของเน้ือหา   
 8.2 จรรยาบรรณ   
 8.3 ความถูกตอ้งของการอา้งอิง   
 8.4 ความถูกตอ้งของภาษาและไวยากรณ์ท่ีใชใ้นการเขียน   
 8.5 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการรายงานผล   
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

 
2. การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวธีิการสอบปากเปล่า 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 การน าเสนอผลงาน 10  
 1.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ   
 1.2 ความเหมาะสมของส่ือท่ีใชน้ าเสนอ   
 1.3 การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม   
 1.4 การเสนอแนวคิดมีความชดัเจนและต่อเน่ือง   
 1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผูน้ าเสนอ   
 1.6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีน าเสนอกบัท่ีเขียนในวทิยานิพนธ์

หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
  

 1.7 ความสามารถในการสรุปผล   
2 การตอบค าถาม 10  
 2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผลและอา้งหลกัฐานสนบัสนุน   
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 2.2 ความสามารถในการตอบค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวจิยั   
 2.3 ความเขา้ใจในการงานวจิยัท่ีท าและเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ ของ

ผลการวจิยัต่อองคค์วามรู่ในสาขาวชิานั้นๆ 
  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 20  
 

 
3. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 การเผยแพร่ผลงานวจิยั(ให้น าเอกสารมาอ้างองิในวนัสอบ) 10  
 1.1 มีใบตอบรับการตีพิมพ ์(10 คะแนน)   
 1.2 มีบทความพร้อมท่ีจะเผยแพร่(Manuscript)หรือมีใบตอบรับการ

น าเสนอระดบันานาชาติ(8 คะแนน) 
  

 1.3 มีการสมคัรเพื่อน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ(5 คะแนน) 

  

 1.4 มีการสมคัรเพื่อน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบัชาติ            
(3 คะแนน) 

  

 หมายเหต ุ: กรณีมีหลายรายการใหใ้ชค้ะแนนสูงสุด   
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 10  

 
 

คะแนนรวม 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เตม็ 70   คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 

ส่วนท่ี 2 เตม็ 20   คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 
ส่วนท่ี 3 เตม็ 10   คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 
รวม       เตม็ 100  คะแนน  คะแนนท่ีได.้...............................คะแนน 

 
เกณฑ์การพจิารณาผล 
 85  คะแนนข้ึนไป  = Excellent 
 75-84  คะแนน  = Good 

65-74  คะแนน  = Pass 
ต ่ากวา่ 65  คะแนน  = Fail 
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ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
ฉบับที ่39/2546 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ 
การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

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

 เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการ
สอบวดัคุณสมบติั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2544 หมวดท่ี 4 อาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 
หมวดท่ี 8 การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
60/2544) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จดัการหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าคณะเภสชัศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2546 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2546 คณะเภสชัศาสตร์ จึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษา
อิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะเภสชัศาสตร์ (ฉบบัท่ี 39/2546) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั” 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะเภสชัศาสตร์ 
  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะเภสชัศาสตร์ 
  “ภาควชิา” หมายถึง  ภาควชิา หรือหน่วยงานระดบัภาควชิาท่ีรับผิดชอบ 
     หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  “สาขาวชิา” หมายถึง  สาขาวชิาของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก 
     คณบดีเพื่อรับผดิชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
  “ประธานหลกัสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ 
  “อาจารยป์ระจ า” หมายถึง ขา้ราชการหรือพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีเป็นอาจารย ์
     ประจ าหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ 
  “ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก” หมายถึง บุคคลภายนอกภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือบุคคลภายนอก 
     มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงคณะแต่งตั้งหรือเชิญเป็นคร้ังคราวหรือเป็น 
     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือ 
     เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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 ขอ้ 4 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (advisor) หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ี
คณะแต่งตั้งเพ่ือใหท้ าหนา้ท่ีพิจารณาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระใหค้  าแนะน าและควบคุมดูแลการท า
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา ทั้งน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
   ขอ้ 4.1.1 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ตอ้งเป็นผูมี้คุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขา  
วชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั 
   ขอ้ 4.1.2 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตตอ้งเป็นผูมี้คุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และเป็นผูมี้ผลงานวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
  ขอ้ 4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ co-advisor) 
หมายถึง อาจารย์ประจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีคณะแต่งตั้ งเพ่ือให้ท าหน้าท่ีร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในการพิจารณาเคา้โครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวทิยานิพนธ์หรือ การศึกษาอิสระของนกัศึกษา 
  ขอ้ 4.3 ภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมในการควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 4.3.1 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษา ในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ อาจารยป์ระจ าหน่ึงคน
ใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ระดบัปริญญามหาบณัฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบณัฑิต  ไม่เกิน 
5 คน หรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นทั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้
กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีท าการศึกษาอิสระ 3 คน 
   ขอ้ 4.3.2 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ อาจารยป์ระจ า
หน่ึงคน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์และหรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษาได้
ไม่เกิน 10 คน 
  ขอ้ 4.4 คณะอาจแต่งตั้งใหอ้าจารยป์ระจ าท่ีเคยเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
ในการควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและไดเ้กษียณอายรุาชการหรือลาออกจากราชการ ให้เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมในการควบคุมวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระต่อไปไดอี้กไม่เกิน 3 ปี 
  ขอ้ 4.5 การควบคุมวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 4.5.1 การศึกษาอิสระระดบัปริญญามหาบณัฑิตให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน และอาจ
มีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไดอี้กอยา่งนอ้ย 1 คน 

ขอ้ 4.5.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ให้มีอาจารยท่ี์
ปรึกษา 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอีกอยา่งนอ้ย 1 คน 
 ขอ้ 5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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  ส าหรับสาขาวชิาท่ีก าหนดใหมี้การสอบเคา้โครงให้ด าเนินการขอสอบท่ีคณะโดยการก าหนด
คณะกรรมการสอบเคา้โครง พร้อมทั้ งวนั เวลา สถานท่ีสอบ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากประธานอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาวชิาจากภาคนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาอ่ืนร่วมเป็นกรรมการสอบเคา้โครงไดแ้ละตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
 ทั้งน้ี ใหมี้การแต่งตั้งกรรมการ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก หรือเป็นกรรมการร่วมสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ดว้ย 
 ขอ้ 6 การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 6.1 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครง 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมต่อคณบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมติัภายในระยะเวลาท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนดแต่ตอ้งไม่ช้ากว่า 1 ปีการศึกษาในกรณีท่ีเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หรือตอ้งไม่ชา้กวา่ 2 ปีการศึกษาในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
  ขอ้ 6.2 นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัก่อน
จึงจะด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้
  ขอ้ 6.3 เคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ท่ีเสนอขออนุมติัตอ้งจดัพิมพต์ามแบบฟอร์ม
ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด จ านวน 6 ชุด 
 ขอ้ 7 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 7.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 
โดยมีอาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึง
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  ส าหรับการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกตอ้งเป็นบุคคล
นอกมหาวิทยาลยั ส่วนการสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกอาจเป็นบุคคลนอก
ภาควชิาหรือสาขาวชิาก็ได ้
  ขอ้ 7.2 ใหค้ณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 
คน โดยมีอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 1 คน อาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม โดยใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  ทั้งน้ี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ในแต่ละหลกัสูตรใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  เสนอช่ืออาจารยป์ระจ าซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมและ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เป็นจ านวน 2 เท่า เพ่ือร่วมเป็นกรรมการสอบ ตามแบบ 
บภ.1 ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี และให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของสาขาวิชาเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตาม
ความเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ตามขั้นตอนต่อไป 
 ขอ้ 8 การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 8.1 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระมีดงัน้ี 
   ขอ้ 8.1.1 ผา่นการอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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   ขอ้ 8.1.2 ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มาอยา่งต่อเน่ืองหลงัจาก
ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  ขอ้ 8.2 การขอสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 8.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตอ้งด าเนินการภายในเวลา 45 
วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษาผ่านการประเมินผลความกา้วหนา้และไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น ๆ และ ไดส่้งร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
   ขอ้ 8.2.2 นกัศึกษาตอ้งเสนอวทิยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ท่ียงัไม่เขา้ปก
จ านวนเท่ากบักรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ค  าร้องขอสอบเพ่ือให้คณะฯอนุมติัการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและ ประธานหลกัสูตรก่อนวนัก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 20 วนั 
   ขอ้ 8.2.3 นกัศึกษาตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบท่ีกลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์นคณะฯ 
   ขอ้ 8.2.4 ประธานหลกัสูตร เสนอให้คณะแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบพร้อมกับ
ก าหนดวนัสอบ และส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการ ศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบ ก่อนวนัก าหนดสอบ
อยา่ง   นอ้ย 15 วนั 
  ข้อ 8.3 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ.2544 ขอ้ 47.2 และขอ้ 47.3 
  ขอ้ 8.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2544 ขอ้ 48 และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 
13/2544) เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
  ขอ้ 8.5 การรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   ขอ้ 8.5.1 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานหลกัสูตร
ไปยงัคณะและส านกัทะเบียนและประมวล ผล ทราบ ภายใน 15 วนั 
   ขอ้ 8.5.2 คณะใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือการศึกษา
อิสระท่ีภาควชิาหรือสาขาวชิาเสนอ และแจง้ผลการประเมินใหส้ านกัทะเบียนและประเมินผลการด าเนินการ 
  ขอ้ 8.6 นกัศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไม่ผ่าน สามารถสอบแกต้วัไดอี้ก 1 
คร้ัง ภายใน 60 วนั การสอบแกต้วัจะตอ้งด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระใหม่ 
 ขอ้ 9 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึงการสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของนกัศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้นกัศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  ขอ้ 9.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า 
ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
  ขอ้ 9.2 ให้กรรมการสอบประเมินความรู้เป็นผูด้  าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ภาค
การศึกษาละ 1 คร้ังในกรณีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
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  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยมี
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
  ขอ้ 9.3 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถว้น
ตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  ขอ้ 9.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 60/2544) เร่ือง การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติัขอ้ 1.4 และ 1.5 
 ขอ้ 10 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวดัความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษา เพ่ือประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวจิยัโดยอิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอขออนุมติัเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้ซ่ึงก าหนดให้้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎี
บณัฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  ขอ้ 10.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า 
ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั 
  ขอ้ 10.2 ใหก้รรมการสอบวดัคุณสมบติัเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบวดัคุณสมบติั  ภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง ในกรณีจ าเป็นอาจจดัการสอบภาคฤดูร้อนได ้
  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน โดยมีผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอก ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือให้
คณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
  ขอ้ 10.3 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบคือ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกั  สูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีสองเป็นตน้ไป โดยได ้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  ขอ้ 10.4 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติัให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต  วิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 60/2544) เร่ือง การสอบ  ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั ขอ้ 2.4,2.5 
และ 2.6 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ.2546 
 
         (ลงช่ือ)   บงัอร  ศรีพานิชกลุชยั 
                   (รองศาสตราจารย ์ดร.บงัอร ศรีพานิชกลุชยั) 
                          คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
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ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบับที ่5/2549) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 

-------------------- 
 
 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะเทคโนโลย ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลย ีในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2549 คณะเทคโนโลย ีจึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
วทิยานิพนธ์ ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ี ตั้งแตปี่การศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
                 (ลงช่ือ)   เกษม  นนัทชยั 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกษม  นนัทชยั) 

              คณบดีคณะเทคโนโลย ี
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคโนโลย ีฉบับที ่5/2549 

ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2549 
-------------------- 

 
 หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะเทคโนโลยี 

1. การเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปีการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และไม่เกินกว่า 1.5 ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาใน
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต นบัจากภาคการศึกษา ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจ าเป็นให้ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหนงัสืออยา่งเป็นทางการช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีนกัศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งสอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบติัใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะด าเนินการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้

2. การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ตอ้งรายงานผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 

ทุกภาคการศึกษาเร่ิมตั้งแต่การไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มทีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ก าหนด ภายในระยะเวลา 2 สปัดาห์ นบัจากวนัสุดทา้ยของการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

 ให้ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผูป้ระเมินความก้าวหน้าในการท า
วทิยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาคณะผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

3. การสอบวดัคุณสมบติัของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์    1  คน 
  กรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสงักดั    1  คน 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งหรือ    2  คน 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ อาจประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก็ได ้ทั้งน้ีการเสนอแต่งตั้งกรรมการขอ้ 3.1 ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการในขอ้ 
3.2 และ/หรือ 3.3 และให้คณะกรรมการคนใดคนหน่ึงท่ีไม่ใชค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 

4. การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ใหแ้บ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยใหผ้ลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
คะแนนเตม็ 

ส่วนท่ี 2 ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ ใหน้ าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั และพิจารณาตดัสินโดยใช้

หลกัเกณฑด์งัน้ี 
Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม ระดบัคะแนนร้อยละ 90-100 
Good     หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  ระดบัคะแนนร้อยละ 75-89 
Pass       หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น  ระดบัคะแนนร้อยละ 60-74 
Fail        หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก       ระดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 
5. หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ให้

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
 
 

เกณฑ์การประเมนิผลสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
ส่วนที ่1  การประเมินผลการท าวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 ศกัยภาพในการท างานวจิยั 
1.1 ความตั้งใจและความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2 ความรู้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ วางแผนการ

ทดลอง และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และพฒันางานวจิยั 
1.4 ความสามารถในการสรุปผลการศึกษา และเผยแพร่

ผลงานวจิยัโดยการเขียน และการน าเสนอดว้ยวาจา 

         30  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
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ส่วนที ่ 2  การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 คุณภาพของวทิยานิพนธ์ 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
1.2 ความชดัเจนของปัญหาในการท าวจิยั 
1.3 ความชดัเจนของวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
1.4 ความเหมาะสมของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5 ความชดัเจน ครอบคลุม และเหมาะสมของวธีิการ

ด าเนินงานวจิยั 
1.6 ความชดัเจนเหมาะสมและครบถว้นของผลการวจิยั 
1.7 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 
1.8 ความสมบูรณ์ครบถว้นในการวเิคราะห์และวจิารณ์

ผลการวจิยั 
1.9 ความสมบูรณ์ครบถว้นในการสรุปและเสนอแนะ 
        ผลการวจิยั 

         35  

2 การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
2.2 ความชดัเจน ล าดบัขั้นตอนและความต่อเน่ืองของการ

น าเสนอ 
2.3 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ือ

อธิบายเหตุผล 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความสามารถในการตอบค าถามได ้สอดคลอ้งกบัขอ้มูล

ท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตผุลและอา้งอิงหลกัฐาน
สนบัสนุน 

2.6 ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการ
วจิยัต่อองคค์วามรู้ในสาขา 

        35  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

หมายเหตุใหน้ าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั และพิจารณาผลการสอบวทิยานิพนธ์โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม ระดบัคะแนนร้อยละ 90-100 
 Good       หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  ระดบัคะแนนร้อยละ 75-89 
 Pass         หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น  ระดบัคะแนนร้อยละ 60-74 
 Fail          หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก      ระดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
คณะเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-------------------- 
ส่วนที ่1  การประเมินผลการท าวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
      1 ศกัยภาพในการท างานวจิยั 

1.1 ความตั้งใจและความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2 ความรู้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ วางแผนการทดลอง 

และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และพฒันางานวจิยั 
1.4 ความสามารถในการสรุปผลการศึกษา และเผยแพร่

ผลงานวจิยัโดยการเขียน และการน าเสนอดว้ยวาจา 

         30  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 30  
 
ส่วนที ่ 2  การประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1 คุณภาพของวทิยานิพนธ์ 
1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
1.2 ความชดัเจนของปัญหาในการท าวจิยั 
1.3 ความชดัเจนของวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
1.4 ความเหมาะสมของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5 ความชดัเจน ครอบคลุม และเหมาะสมของวธีิการด าเนินงาน

วจิยั 
1.6 ความชดัเจนเหมาะสมและครบถว้นของผลการวจิยั 
1.7 องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 
1.8 ความสมบูรณ์ครบถว้นในการวเิคราะห์และวจิารณ์ผลการวจิยั 
1.9  ความสมบูรณ์ครบถว้นในการสรุปและเสนอแนะผลการวจิยั 

         35  

2 การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
2.1  ความเหมาะสมของวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
2.2  ความชดัเจน ล าดบัขั้นตอนและความต่อเน่ืองของการน าเสนอ 
2.3  ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบาย

เหตผุล 

        30  
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
2.4  บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5  ความสามารถในการตอบค าถามได ้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี

น าเสนอและสามารถใหเ้หตุผลและอา้งอิง 
 หลกัฐานสนบัสนุน 
2.6  ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 
3 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ในวารสารวชิาการ 5  
 รวมคะแนนทั้งส้ิน 70  

หมายเหตุใหน้ าคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกนั และพิจารณาผลการสอบวทิยานิพนธ์โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม ระดบัคะแนนร้อยละ 90-100 
 Good       หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นดี  ระดบัคะแนนร้อยละ 75-89 
 Pass         หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นผา่น  ระดบัคะแนนร้อยละ 60-74 
 Fail          หมายความวา่ ผลการประเมินขั้นตก       ระดบัคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 

 
Graduate Student Thesis Evaluation Form (Master Degree) 

Faculty of Technology, Khon Kaen University 
 

Section 1 : Student’s Overall Performance of carrying out a Thesis research evaluated by a Thesis   
                   supervising committee 
 

No. Topics Full Score Result 
      1 Student’s Overall  Performance 

1.1 Commitment and responsibility 
1.2 Ability to synthesize, plan and run experiments, solve 

problems and be independent 
1.3 Ability to analyze data, discuss results, and draw 

conclusions 
1.4 Ability to communicate research outcomes both 

verbally and manual  

         30  

 Total Score 30  

 
Section 2 : Student’s Thesis Quality and Oral Presentation evaluated by an Examination  committee  
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No. Topics Full Score Result 
1 Thesis Quality 

1.1 Appropriateness of Research Abstract 
1.2 Appropriateness of Research Rationale 
1.3 Appropriateness of Research Objectives 
1.4 Appropriateness of Literature Review 
1.5 Appropriateness of Research Methodology 
1.6 Research results and findings 
1.7 New Knowledge Creation 
1.8 Data Analysis and Result Discussion  
1.9 Conclusion and Recommendation 

         35  

2 Student’s Performance on Oral Presentation 
2.1 Appropriateness of media and techniques of  

presentation 
2.2 Clearness of presentation 
2.3 Ability to connect relevant knowledge and information 
2.4 Personality and self-confidence 
2.5 Ability to answer questions logically 
2.6 Overall understanding of research carried out 

         35  

 Total Score 70  

 
Evaluation result: Based on the total score of both sections 
 Excellent  The total score of 90 and above 
 Good  The total score is between 75 and 89.9. 
 Pass  The total score is between 60 and 74.9. 
 Fail  The total score is less than 60. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
403 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

Graduate Student Thesis Evaluation Form (Doctoral  Degree) 
Faculty of Technology, Khon Kaen University 

 
Section 1:  Student’s Overall Performance on carrying out a Thesis research evaluated by a Thesis   
                   supervising committee 
 

No. Topics Full Score Result 
1 Student’s Overall Performance 

1.1 Commitment and responsibility 
1.2 Ability to synthesize, plan and run experiments, solve 

problems and be independent 
1.3 Ability to analyze data, discuss results, and draw 

conclusions 
1.4 Ability to communicate research outcomes both 

verbally and manual  

         30  

 Total Score 30  

 
Section 2: Student’s Thesis Quality and Oral Presentation evaluated by an Examination  committee  
 

No. Topics Full Score Result 
1 Thesis Quality 

1.1 Appropriateness of Research Abstract 
1.2 Appropriateness of Research Rationale 
1.3 Appropriateness of Research Objectives 
1.4 Appropriateness of Literature Review 
1.5 Appropriateness of Research Methodology 
1.6 Research results and findings 
1.7 New Knowledge Creation 
1.8 Data Analysis and Result Discussion  
1.9 Conclusion and Recommendation 

35  

2 Student’s Performance on Oral Presentation 
2.1 Appropriateness of media and techniques of  

presentation 
2.2 Clearness of presentation 

30  
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No. Topics Full Score Result 
2.3 Ability to connect relevant knowledge and information 
2.4 Personality and self-confidence 
2.5 Ability to answer questions logically 
2.6 Overall understanding of research carried out 

3 Publication of Thesis in Journal 5  
 Total Score 70  

Evaluation result: Based on the total score of both sections 
 Excellent  The total score of 90 and above 
 Good  The total score is between 75 and 89.9. 
 Pass  The total score is between 60 and 74.9. 
 Fail  The total score is less than 60. 
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ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบับที ่15/2549) 
เร่ือง แนวปฏิบตัใินการท าการศึกษาอสิระ ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ คณะเทคโนโลยี 
-------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิต เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 หมวดท่ี 8 การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรคร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 จึงเห็นควรใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนวชิาการศึกษาอิสระไดเ้ม่ือไดล้งทะเบียนเรียนในรายวิชาตามหลกัสูตรมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ 
 2. นักศึกษาจะตอ้งไดรั้บการประเมินความกา้วหน้าของการศึกษาอิสระในทุกภาคการศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
  2.1 ไดเ้สนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมความเป็นมา ความส าคญั ของ
ปัญหา วตัถุประสงคข์องการศึกษาและแนวทางการศึกษาแลว้  2 หน่วยกิต 
  2.2 ไดเ้รียบเรียงเน้ือหาในส่วนทฤษฎี หลกัการ ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
สงัเคราะห์และ/หรือวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการศึกษาแลว้  2 หน่วยกิต 
  2.3 เรียบเรียงรายงานการศึกษาอิสระเรียบร้อย พร้อมส่งร่างรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์
แลว้  2 หน่วยกิต 
  หากนักศึกษาท างานไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระให้
ความเห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 
 3. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระแลว้ตอ้งเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในภาคการศึกษานั้น มิฉะนั้นจะ
ถือวา่ไม่มีความกา้วหนา้ และไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S = 0 หน่วยกิต 
 4. นกัศึกษาตอ้งท าการสอบการศึกษาอิสระภายใน 45 วนัหลงัจากท่ีผ่านการประเมินผลความกา้วหน้า
และได้สัญลกัษณ์ S ครบ 6 หน่วยกิต ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วนั ให้ถือว่าการได้
สญัลกัษณ์ S ในคร้ังการประเมินคร้ังสุดทา้ยเป็นโมฆะ 
 5. นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้ปกจ านวน 1 ชุดพร้อมใบรับรองการ
แกไ้ข และแบบฟอร์มการตรวจรูปแบบ ต่อคณะเทคโนโลยี เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ หากตอ้งมีการ
ตรวจสอบเกิน 2 คร้ัง นกัศึกษาจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจ 100 บาทต่อคร้ัง 
 6. นักศึกษาต้องน ารายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ีคณบดีคณะเทคโนโลยีลงนามแล้วไป
ด าเนินการเขา้เล่มเยบ็ปกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั จ านวน 1 เล่ม และรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้เล่ม 
จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้ งส าเนาบทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษและแผ่นซีดีบันทึกขอ้มูลการศึกษาอิสระ 
จ านวน 4 ชุด ส่งให้คณะเทคโนโลยี ทั้ งน้ีระยะเวลาด าเนินการนบัตั้งแต่วนัสอบผ่านการศึกษาอิสระ การแกไ้ข 
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จนกระทั่งจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์ส่งให้คณะฯ ตอ้งแลว้เสร็จภายใน 45 วนั หากเกินก าหนดถือว่าการสอบผ่าน
การศึกษาอิสระเป็นโมฆะ 
 7. การด าเนินการท่ีนอกเหนือจากประกาศน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฉบบัท่ี 72/2548 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 8. ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.2549 
  
                (ลงช่ือ)     เกษม  นนัทชยั 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกษม  นนัทชยั) 
                  คณบดีคณะเทคโนโลย ี
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(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะเทคโนโลย ีฉบับที ่  15/2549) 
แนวทางและเกณฑ์การประเมนิผลการสอบ 

วชิา 661 897 การศึกษาอสิระ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ 

คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------- 

1. การประเมนิผลการสอบการศึกษาอสิระ ประกอบด้วยการประเมนิ 2 ส่วน คอื 
     (1) การประเมินคุณภาพของรายงานการศึกษาอิสระ โดยวธีิการพิจารณาตรวจอ่านผลงานรายงาน
การศึกษาอิสระ 
     (2) การประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม โดย
วธีิการสอบปากเปล่า 
2. การประเมนิ แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน 
 (1) คะแนนเก่ียวกบัเน้ือหาของรายงาน    60   คะแนน 
 (2) คะแนนเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษา 
  โดยการสอบปากเปล่า    40   คะแนน 
   คะแนนรวม                  100  คะแนน 
3. แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเกีย่วกบัเนือ้หาของรายงาน มดีงันี ้
 (1) ผูอ่้านสามารถสมมติตนเองเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจไดใ้นการศึกษาอิสระน้ี  5 คะแนน 
         
 (2)  ผูอ่้านสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ ปัญหาของการศึกษาอิสระน้ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
อยา่งไร  5 คะแนน 
 (3)  ผูอ่้านสามารถวเิคราะห์ไดว้า่เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาอิสระน้ี  15 คะแนน 
 (4) ผูผ้า่นทราบขอ้มูลจากการศึกษาอิสระน้ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือการพฒันาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต      
15 คะแนน 
 (5) ภาษา/ส านวนท่ีใชใ้นรายงานการศึกษาอิสระสามารถติดตามและท าความเขา้ใจไดง่้าย  10 คะแนน 
 (6) รูปแบบของรายงานการศึกษาอิสระมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ตามมาตรฐานของบณัฑิต
วทิยาลยั 10 คะแนน 
 ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาในขอ้ 3,4, 5 และ 6  อาจถูกปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระแต่ละเร่ือง 
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4. แนวทางการพจิารณาให้คะแนนเกีย่วกบัการน าเสนอและการตอบค าถาม มดีงันี ้
 (1) รูปแบบของการน าเสนอ     (5 คะแนน) 
 (2) เทคนิค/เคร่ืองมือท่ีช่วยการน าเสนอ    (5 คะแนน) 
 (3) ความกระชบัรัดกมุและความคล่องตวัในการน าเสนอ  (5 คะแนน) 
 (4)  ความสมบูรณ์ครบถว้นของเน้ือหาในการน าเสนอ  (10 คะแนน) 
 (5)  ความสามารถในการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็น (15 คะแนน) 
  ทั้งน้ีใหน้กัศึกษาผูเ้ขา้สอบเสนอรายงานการศึกษาอิสระ ใชเ้วลาไม่เกิน 30 นาที ทั้งในการกล่า
แนะน าตวัเองและน าเสนอรายงานการศึกษาอิสระ เน้ือหาการน าเสนอควรประกอบดว้ย ประเด็นปัญหาท่ี
ท าการศึกษา ทฤษฎีและหลกัการท่ีใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา ผูมี้บทบาทตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของการศึกษา
อิสระ สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
  หลงัจากการน าเสนอรายงานการศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ จะใชเ้วลาไม่
เกิน 1 ชัว่โมง ซกัถามนกัศึกษาผูเ้ขา้สอบ 
5. เกณฑ์การให้ระดบัการประเมนิ 
 - Excellent (ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม)   คะแนน  85-100 
 - Good  (ผลการประเมินขั้นดี)   คะแนน  75-84 
 - Pass  (ผลการประเมินขั้นผา่น)   คะแนน  65-74 
 - Fail  (ผลการประเมินขั้นตก)   คะแนน  < 65 
 
 ทั้งน้ีคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละส่วนตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ในส่วนนั้น ๆ  
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สรุปขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาอสิระ (วชิา 661 897 การศึกษาอสิระ) 
 

นกัศึกษาเสนอแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

คณบดีแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาลงทะเบียนการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาจดัท าเคา้โครงการศึกษาอิสระ และเสนอขออนุมติัต่อคณะเทคโนโลย ี
 

คณะฯตรวจสอบและอนุมติัเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาด าเนินการท าการศึกษาอิสระ 
 

นกัศึกษาไดรั้บผลการประเมินความกา้วหนา้เป็น S เท่ากบั 6 (เม่ือจดัท าร่างการศึกษาอิสระเสร็จเรียบร้อยแลว้) 
 

น.ศ.ยืน่ขอสอบและเสนอร่างรายงานการศึกษาอิสระ  
โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 20วนัก่อนสอบ 

 
คณะฯตรวจสอบและอนุมติัการสอบ 

 
คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ พร้อมก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบ 

 
คณะฯส่งรายงานการศึกษาอิสระใหก้รรมการสอบอ่านล่วงหนา้ก่อนการสอบอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 
ประธานกรรมการสอบการศึกษาอิสระแจง้ผลการสอบต่อคณะฯภายใน 3 วนัหลงัจากวนัสอบ 

 
                        ไม่ผา่น             ผา่นโดยมีเง่ือนไข 
 
            นศ. สอบใหม่ภายใน 60 วนัหลงัการสอบคร้ังแรก               ผา่น   นศ. แกไ้ขปรับปรุงตามเง่ือนไข 
 
 
                                       
 
นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระท่ียงัไม่เขา้ปกเยบ็เล่ม 1ฉบบั ท่ีคณะฯเพ่ือตรวจรูปแบบและใหค้วามเห็นชอบ 
  
          รูปแบบไม่ถูกตอ้ง   นกัศึกษาแกไ้ข     รูปแบบถูกตอ้ง 
 

พน้สภาพ  ไม่ผา่น 

นกัศึกษาส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ท่ีเขาปกเยบ็เล่มเรียบร้อยแลว้และรายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ียงัไม่เขา้เล่ม 1 ชุด 
พร้อมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคณะเทคโนโลย ี(ภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ) 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
 

410 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที ่34/2551) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตใินการประเมนิผลรายวชิาวทิยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
………………………………………… 

 เพื่อให้การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                       
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยส์าธารณสุข ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551     
จึงประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยส์าธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบ
ทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 9 กนัยายน  พ.ศ.2551 
 
      (ลงช่ือ)   สุณีรัตน์  เอ่ียมละมยั 
      (รองศาสตราจารยสุ์ณีรัตน์  เอ่ียมละมยั) 
             คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบบัที ่34/2551) 
-------------------- 

หลกัการรายละเอียดประเมินผลรายวชิา 716 899 วทิยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตัวแพทยส์าธารณสุข คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 
การประเมนิผลการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ 

1. นกัศึกษารายงานผลความกา้วหนา้ในการศึกษารายวชิาวทิยานิพนธ์ โดยเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
วทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และเสนอต่อเวทีประชุมแสดงความกา้วหนา้อยา่งนอ้ย ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

2. เกณฑก์ารประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พิจารณาความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ จะตอ้งประเมินปริมาณงานของ 

นักศึกษาเพ่ือระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยหลกัสูตรฯ ได้
ก าหนดแผนการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ทั้งส้ิน 12 หน่วยกิต 
ส าหรับหลกัสูตรแบบ ก2 
 เกณฑก์ารก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการประเมินให้ไดส้ัญลกัษณ์ S  ให้เป็นไปตาม
ปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยกิต ข้ึนไป ดงัน้ี 
1) ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์  ถือเป็น 25% ของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ทั้งหมด (3S) 
2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ถือเป็น 50% ของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ทั้งหมด (6S) 
3) การเขียนวทิยานิพนธ์เสร็จ   ถือเป็น 25% ของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ทั้งหมด (3S) 
 
 
 การก าหนดค่า S ใหพิ้จารณาเป็นสดัส่วนกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละแผนการศึกษา เม่ือนกัศึกษา
ไดผ้่านการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และไดส้ัญลกัษณ์ S  ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรแต่ละ
แผนการศึกษา จะต้องด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินภายใน 45 ว ัน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

...................................................................... 
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เกณฑ์การประเมนิผลสอบวทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 คุณภาพของวทิยานิพนธ์    60    คะแนน 
 การน าเสนอและสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  25    คะแนน 
 การเผยแพร่ผลงาน     15    คะแนน 
    รวม   100  คะแนน 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
1. คุณภาพของวทิยานิพนธ์    60    คะแนน 

1.1 คุณภาพของบทคดัยอ่ 
-ความสมบูรณ์ของรูปแบบ ความครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีส าคญั
ทั้งหมด ส่ือความหมายและภาษาถูกตอ้ง 

 
 
5 
 
 

 

 1.2 ความส าคญัของปัญหาในการวจิยัและการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ความชดัเจน 
- การใชเ้หตุผล 
- ความเก่ียวขอ้งของปัญหาการวจิยักบัสภาพปัจจุบนั 
 น ามาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบค าถามวจิยัได ้ 
-ความครอบคลุม 
-การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
-การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั  

12  

 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยัและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
- ความชดัเจน 
- ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัปัญหาการวจิยั 
- ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 

5  

 1.4 วธีิด าเนินการวจิยั 
- ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 
- ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

5  

 1.5 ผลการวจิยั การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการวจิยั 
- ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
- ความชดัเจน และถูกตอ้งของผลการวจิยั 
- รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มลู 
- สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

20  
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
- ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 
- การเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
- ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ต่าง ๆ 
  จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวจิยัมาใชใ้นการตอบปัญหา 
ทางการวจิยั 
-ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จาก หลกัฐานการวจิยั 

 1.6 การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
- ความสามารถในการสรุปผลการวจิยัใหส้มัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน าผลงานวจิยัไป 
ประยกุตใ์ช ้
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานวจิยัท่ีควรศึกษาต่อไป 

5  

 1.7 การอา้งอิง 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหาการอา้งอิง 
- ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง  

15  

 1.8 ความถูกตอ้งการใชภ้าษาในการเขียนและจดัโครงสร้างใน 
การน าเสนอวทิยานิพนธ์ 

5  

2. การน าเสนอและป้องกนัวทิยานิพนธ์      25    คะแนน 
2.1 ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
2.2 ความเหมาะสมของส่ือ 
2.3 ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
2.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
2.5 ความรู้พ้ืนฐาน และความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบาย

เหตผุล 
2.6 ตอบตรงค าถาม 
2.7  ตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถให ้

เหตผุลและอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 
2.8  ความเขา้ใจในงานวจิยั และความสมัพนัธ์ของผลจากการวจิยั

ต่อองคค์วามรู้ในสาขา 
 

25 
 

 

3. การเผยแพร่  
3.1 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

- ระดบัชาติ 

15 
 

 

 3.2 น าเสนอผลงานในการประชุมระดบัชาติ 
- ทางวาจา 
- ทางลายลกัษณ์อกัษร 

 
15 
10 
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 หมายเหตุ  คะแนนรวมในการเผยแพร่สูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน 

ในกรณีท่ีมีการเผยแพร่มากกวา่ 1 รายการ หรือในแต่ละรายการ 
(เน้ือหาแตกต่างกนั) มากกวา่  1 คร้ัง จะไดค้ะแนนเตม็ 15 คะแนน 

  

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 100  
   
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัการประเมิน 
  -Excellent  ≥85 คะแนน 
  -Good   75-84 คะแนน 
  -Pass   60-74 คะแนน 
  -Fail    60 คะแนน 

(โดยใชค้่าคะแนนเฉล่ียจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน และใหก้รรมการสอบวทิยานิพนธ์
ส่งคะแนนแบบปกปิดพร้อมผลการสอบผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มาท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ภายใน 3 วนั หลงัจากสอบเสร็จ) 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่  30 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์นักศึกษาระดบัปริญญาเอก 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 
----------------------------------------- 

 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  บงัเกิดผลดีต่อนักศึกษา และสอดคลอ้งกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2554  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี11/2554 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ไดมี้มติก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ ดงัน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 30 /2554) เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัในการท าวิทยานิพนธ์นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้  2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  การลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
   3.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีการแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 
   3.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 ขอ้ 4  การขอสอบและการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์  
      4.1 นกัศึกษาจะตอ้งสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ให้แลว้เสร็จภายใน 2 ปีการศึกษาหลงัจาก           
ไดล้งทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนกัศึกษาจะตอ้งส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธ์ก่อนสอบอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 
  4.2 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ดงัน้ี 
                                4.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   4.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
    4.2.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
        ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
   4.2.4 อาจารยป์ระจ า ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
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  โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั 
      4.3 การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั จึงจะด าเนินการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้ 
 ขอ้  5  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ แผนการเรียน แบบ 2.1 จ านวน 36 
หน่วยกิต  ใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี 

เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั 3 
2. พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้

มี) และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3 

3. พฒันาเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ สามารถสอบผ่านเคา้โครงโดยการน าเสนอเคา้
โครงวทิยานิพนธ์  

3 

4. แกไ้ขเคา้โครงและไดรั้บอนุมติเคา้โครงวทิยานิพนธ์  3 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล 6 
6. วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ินพร้อมทั้งสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ 3 
7. นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญ และ
นกัวชิาการอ่ืน ๆ ไดใ้นลกัษณะการรายงานความกา้วหนา้ 

3 

8. สามารถน าเสนอผลงานบางส่วนในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติหรือระดบัชาติ ท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัสูตร 

3 

9. นกัศึกษาส่งร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 3 
10. แก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาและจัดท ารายงาน            

ผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการสอบวทิยานิพนธ์   
6 

11. สอบวทิยานิพนธ์    
12.  ผลงานวิจยัวิทยานิพนธ์บางส่วนไดรั้บการตีพิมพ/์หรือยอมรับให้ ตีพิมพใ์นวารสารท่ี

เป็น   ท่ียอมรับ ตามเกณฑข์องหลกัสูตร 
 

13. แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และจัดท าฉบับ
สมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

รวมจ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

 ขอ้  6  การประเมินผล 
6.1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการและส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
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6.2 การประเมินผลในระหว่างการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ให้ใช้สัญลักษณ์ S 
(Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์เป็นท่ีน่า
พอใจ 

 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บ
การประเมินใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ของนกัศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินจ านวนหน่วย
กิต           ท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวา่ไม่มีความกา้วหนา้ จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้น ๆ 
ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 

6.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บการประเมินผลความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ให้พน้สภาพการ
เป็นนกัศึกษา 

 ขอ้  7  การสอบวทิยานิพนธ์ 
  7.1 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ดงัน้ี 
                               7.1.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   7.1.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
    7.1.3 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
   ต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณวุฒิระดับ             

ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ไม่นอ้ย
กวา่    1 คน 

   7.1.4 อาจารยป์ระจ า ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
   โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนั โดยเสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  7.2 ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  7.3 มีผลการประเมินความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามท่ี

หลกัสูตรก าหนด 
  7.4 ต้องด าเนินการสอบภายใน 45 วนั หลังจากท่ีนักศึกษาผ่านการประเมินผล

ความกา้วหนา้และไดส้ญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวชิาวทิยานิพนธ์ของ
หลกัสูตรนั้น ๆ  

  7.5 นักศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จ านวนเท่ากบักรรมการสอบ พร้อมทั้งยื่นค าร้อง
ขอสอบเพ่ือให้คณะอนุมติัการสอบโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนวนัสอบอย่างน้อย 3 
สปัดาห์ 
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  7.6 นกัศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน สามารถสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง ภายใน 60 วนั 
การสอบแก้ตัวจะต้องด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบ
วทิยานิพนธ์ใหม่  

 ขอ้  8 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ 
 ขอ้ 9  ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี      30    ธนัวาคม  พ.ศ. 2554 
 
                 (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่  33 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการประเมนิผลวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 

นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 
----------------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท      
คณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดีต่อนักศึกษา และสอดคลอ้งกับ
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบั
ท่ี 72/2548) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประกอบกบัมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 23 
สิงหาคม 2554 และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2554   เม่ือวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2554 ไดมี้มติก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ ดงัน้ี 
          ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 33 / 2554 )  เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัใน
การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้  2  ใหย้กเลิกประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 28/2551) และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้  3  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  4  การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  4.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้เม่ือมีการแต่งตั้ ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแลว้ 
  4.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ 
 ขอ้  5  การสอบและการเสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ   
      5.1 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก(2) หรือ แผน ก แบบ ก 2 ตอ้ง
ผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์  
      5.2 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งผา่นการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
            5.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแลว้ ตอ้งเสนอเคา้โครง
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติัภายใน 2 ภาคการศึกษา  
            5.4 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูเ้สนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ดงัน้ี 
  5.4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  5.4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  5.4.3 อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่นควรเป็นบุคคลเดียวกนัท่ีจะเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา)  
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  โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณสมบติัปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั 
  5.5  คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ อาจารยท่ี์ปรึกษาอิสระเป็นผูเ้สนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน ดงัน้ี 
  5.5.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  5.5.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
  5.5.3 อาจารยป์ระจ าท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
 ขอ้ 6 การประเมินผลความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

6.1 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดปัญหาการศึกษา 1 
2. เรียบเรียงเคา้โครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา  1 
3. การเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) 2 
4. สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ผา่นและไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บทท่ี 1,2,3) 1 
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  2 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 
7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 1 
8. การเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 3 
9. สอบวทิยานิพนธ์    

10. แกไ้ขวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และจดัท าฉบบั
สมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 รวมจ านวนหน่วยกติ 12 หน่วยกติ 
 

6.2 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. เสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา และการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- พฒันางานผลงานได ้50% แรกของงานท่ีตอ้งการจะท าทั้งหมด 
- พฒันาผลงานท่ีเหลืออีก 50% ไดค้รบถว้น 

4 

2. การเขียนการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ 

2 

3. สอบการศึกษาอิสระ  
4. แกไ้ขการศึกษาอิสระ ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และจดัท า

ฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

 รวมจ านวนหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
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  6.3 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑ์การประเมนิ หน่วยกติ 
1. เสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา และการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- พฒันางานผลงานได ้50% แรกของงานท่ีตอ้งการจะท าทั้งหมด 
- พฒันาผลงานท่ีเหลืออีก 50% ไดค้รบถว้น 

2 

2. การเขียนการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะน าเสนอกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ 

1 

3. สอบการศึกษาอิสระ  
4. แกไ้ขการศึกษาอิสระ ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และจดัท า

ฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

 รวมจ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 
 
 หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เห็นชอบแลว้ จะไดรั้บการประเมินใหไ้ด ้S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 
 ขอ้  7  การประเมินผล 

7.1 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินผลความกา้วหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จดัการและส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

7.2 การประเมินผลในระหวา่งการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้ใช้
สัญลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระเป็นท่ีน่าพอใจ 
  ให้อาจารย์ท่ีป รึกษาวิทยา นิพนธ์หรือการศึกษาอิส ระประ เ มิน
ความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระท่ีไดรั้บการประเมินให้ได้
สัญลกัษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน
จ านวนหน่วยกิต         ท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบวา่ไม่มีความกา้วหน้า 
จ านวนหน่วยกิตท่ีไดใ้นภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมี้ค่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ 

7.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บการประเมินผลความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย)์ ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา ให้พน้สภาพการ
เป็นนกัศึกษา 

 ขอ้  8  การสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  8.1  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยกรรมการสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ดงัน้ี 
   8.1.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   8.1.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
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   8.1.3 อาจารยป์ระจ าท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
   8.1.4 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่นไม่นอ้ยกวา่ 1 คน  
   โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 
โดยเสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
   8.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการสอบอยา่งนอ้ย 2 คน ดงัน้ี 
   8.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   8.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   8.2.3 อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 
   โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั  
โดยเสนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
  8.3 ไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
  8.4  มีผลการประเมินความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยได้

สญัลกัษณ์ S ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  8.5 ตอ้งด าเนินการสอบภายใน 45 วนั หลงัจากท่ีนกัศึกษาผา่นการประเมินผลความกา้วหนา้    และ

ไดส้ัญลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ของหลกัสูตรนั้น ๆ  

  8.6 นักศึกษาตอ้งเสนอวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์จ านวนเท่ากับ
กรรมการสอบ พร้อมทั้งยืน่ค  าร้องขอสอบเพ่ือให้คณะอนุมติัการสอบโดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและประธาน
หลกัสูตรก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ 

  8.7 นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง 
ภายใน 60 วนั การสอบแกต้วัจะตอ้งด าเนินการขอสอบและช าระค่าธรรมเนียมการ
สอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใหม่  

 ขอ้ 9 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ         ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 72/2548) เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท า
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 ขอ้ 10 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม พ.ศ.2554 
            (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่ 31 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารสอบวดัคุณสมบตั ินักศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ 

----------------------------------------- 
 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวดัคุณสมบติัของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จดัการ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อการจดัการศึกษา ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา และ
สอดคลอ้ง     กบัระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.5  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะวทิยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554  เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2554  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2554  เม่ือวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2554จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะ
วทิยาการจดัการ  ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 31/2554) เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัการสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวดัความรู้ความสามารถ
ของนกัศึกษาในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประเมินวา่นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจยั
โดยอิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอขออนุมติัเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้ซ่ึงก าหนดให้
นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 และแบบ 2 ตอ้งสอบผ่าน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติั ดงัน้ี 
  3.1 การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบทั้ง 2 แบบ คือ การสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า   
โดยตอ้งสอบผา่นขอ้เขียน จึงจะมีสิทธ์ิสอบปากเปล่า 
  3.2 คณะวิทยาการจดัการ เป็นผูด้  าเนินการจดัสอบวดัคุณสมบติั ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ใน
กรณี     ท่ีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
  3.3 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้มี
กรรมการ     ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาวิชาเอกเฉพาะร่วมดว้ยไม่เกิน 2 คน ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือให้คณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัตอ้งมี
คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  3.4 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวดัคุณสมบติัได ้ 
       3.4.1 นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต  แบบ 1 (Non-course work) สามารถขอสอบ
ไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป 
 3.4.2  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2 (Course work) ตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวชิาบงัคบัครบตามหลกัสูตรและสอบผา่น  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  3.5 การประเมินผลการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นสัญลกัษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U 
หมายถึง สอบไม่ผา่น 
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  3.6 เกณฑก์ารประเมินการสอบวดัคุณสมบติั ตอ้งสอบผ่านขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า จึง
จะถือวา่สอบผา่นวดัคุณสมบติั   
  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ
และบณัฑิตวทิยาลยั ผา่นประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
  3.7 นักศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัผ่านแลว้ จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต มีสิทธ์ิ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตได ้
  3.8 นกัศึกษาตามขอ้ 3.4 ท่ีสอบวดัความรู้คร้ังแรกไม่ผา่น สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง ในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบัติคร้ังท่ีสองไม่ผ่านจะพน้สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 
 ขอ้ 4  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบวดัคุณสมบติั ให้เป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั และประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
 ขอ้ 5 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี   30  ธนัวาคม พ.ศ.2554 
 
            (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบับที ่32 /2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ 

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

 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลดีต่อการจดัการศึกษา ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
และสอดคลอ้งกบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 36.2 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะวิทยาการจดัการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2554  เม่ือ
วนัท่ี  29 สิงหาคม 2554  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2554  
เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2554  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ      ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 32/2554) เร่ือง “หลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบติัการสอบประมวลความรู้ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก าหนดให้นักศึกษาใน
หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข ตอ้งสอบผา่น โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  3.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบทั้ง 2 แบบ คือ การสอบขอ้เขียน และการสอบปาก
เปล่า โดยตอ้งสอบผา่นขอ้เขียน จึงจะมีมีสิทธ์ิสอบปากเปล่า 
  3.2 คณะวทิยาการจดัการ เป็นผูด้  าเนินการจดัสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้
  3.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอรายช่ือใหค้ณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
  3.4 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบประมวลความรู้ได ้เป็นนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
แผน ข   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรแลว้ และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  3.5  การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ S หมายถึง สอบผา่น หรือ U 
หมายถึง สอบไม่ผา่น 
  3.6  เกณฑก์ารประเมินการสอบประเมินความรู้  ตอ้งสอบผา่นทั้งการสอบขอ้เขียนและการสอบปาก
เปล่า     จึงจะถือวา่สอบผา่นประมวลความรู้ 
  ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพฒันา
วชิาการและบณัฑิตวทิยาลยั ผา่นประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 
  3.7 นกัศึกษาตามขอ้ 3.4 ท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบไดอี้ก 1 คร้ัง 
ในภาคการศึกษาถดัไป นักศึกษาท่ีสอบประมวลความรู้คร้ังท่ีสองไม่ผ่านจะพน้สภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 60.8 
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 ขอ้ 4  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวดั
คุณสมบติั   ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบ
วดัคุณสมบติั และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวดัคุณสมบติั 
(แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 
 ขอ้ 5 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
 
    ประกาศ  ณ วนัท่ี   30 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

 
            (ลงช่ือ)   มนัทนา  สามารถ 
      (รองศาสตราจารยม์นัทนา  สามารถ) 
            คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่  1 /2554) 
                               เร่ือง  แนวปฏบิัตใินการท าดุษฎนีิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดบัดุษฎบีัณฑิต 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าดุษฎีนิพนธ์ ของนกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต แผนการเรียน  แบบ 2.1  ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา  
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  12/2553   เม่ือวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2553   มี
มติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวชิาดุษฎีนิพนธ์ไดเ้ม่ือมีการแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเสร็จส้ินแลว้และตอ้ง
ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00  

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียนแบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 

 มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้   3  หน่วยกิต 
  3.4   สอบผา่นเคา้โครง (บทท่ี 1,2,3)     3  หน่วยกิต 
  3.5   ด าเนินการวจิยัตามแผน โดย 
   3.5.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล  6  หน่วยกิต 
   3.5.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล     6  หน่วยกิต 
   3.5.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั   6  หน่วยกิต 
  3.6   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์   6  หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 
 แนวปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่ปรากฏในประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  และประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 72/2548  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี  6   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2554 
 
             (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี  

     (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่ 2 /2554) 
                              เร่ือง   แนวปฏบิัตใินการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดบัมหาบณัฑติ 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและ
วฒันธรรม  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์   ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี  12/2553   เม่ือวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2553   มีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือ ไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์  I  ในรายวชิาใด ๆ   และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  

2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของ อาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต     มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้(บทท่ี 1,2,3) 3  หน่วยกิต 
  3.4   ด าเนินการวจิยัตามแผน โดย       2  หน่วยกิต 
   3.4.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล   
   3.4.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล      
   3.4.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั    
  3.5   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างวทิยานิพนธ์   1 หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 หากนกัศึกษาท างานไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
แลว้ จะไดป้ระเมินใหไ้ด ้ S ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุ 

4.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ ตอ้งเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บความ 
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา 

5.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
ฉบบัท่ี 72/2548   เร่ืองเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม  
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552   เป็นตน้ไป                               
 ประกาศ ณ วนัท่ี   6    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2554 
 
                 (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี 

         (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



 

                                                       ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ   
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่ 4 /2557) 
              เร่ือง   แนวปฏิบตัใินการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
                                                     สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 
ของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา และเพื่อให้
สอดคลอ้งกับระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   ในคราวประชุมคร้ังท่ี  1/2557    เม่ือวนัท่ี  17 มกราคม 2557   
มีมติใหก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือ ไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์  I  ในรายวชิาใด ๆ   และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  

2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของ อาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต     มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้(บทท่ี 1,2,3) 3  หน่วยกิต 
  3.4   ด าเนินการวจิยัตามแผน โดย       2  หน่วยกิต 
   3.4.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล   
   3.4.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล      
   3.4.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั    
  3.5   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างวทิยานิพนธ์   1 หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 แนวปฏิบัติใดๆท่ีไม่ปรากฏในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 88/2555 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาดุริยางศิลป์ 
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นตน้ไป                               
 ประกาศ ณ วนัท่ี   20    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
                 (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี 

         (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



 
 

 ประกาศเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
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ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบับที ่ 5 /2557) 
       เร่ือง   แนวปฏิบัตใินการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     แผนการเรียน แบบ 2.1     ของสาขาวิชา                
ดุริยางคศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีแก่นกัศึกษา และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของ  คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   ในคราวประชุมคร้ังท่ี  1/2557    เม่ือวนัท่ี  17 มกราคม 2557   มีมติให้
ก าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ์ได ้ต่อเม่ือ ไดล้งทะเบียนรายวชิาท่ีมีค่าคะแนนมาแลว้ตามเง่ือนไข
ท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ติดสญัลกัษณ์  I  ในรายวชิาใด ๆ   และตอ้งไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  3.00  

2.  จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เพ่ือท าวทิยานิพนธ์คร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของ อาจารยท่ี์
ปรึกษา แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3.  การประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ แผนการเรียน  แบบ 2.1   จ านวน 36  หน่วยกิต     มีเกณฑด์งัน้ี 
  3.1   ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถไดห้วัขอ้วจิยั   3  หน่วยกิต 
            3.2   พฒันาเอกสารเชิงหลกัการ (Concept paper)    3  หน่วยกิต 
        โดยผา่นท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3.3   พฒันาเคา้โครงวทิยานิพนธ์จนสามารถท่ีจะสอบได ้   3  หน่วยกิต 
  3.4   สอบผา่นเคา้โครง(บทท่ี 1,2,3)       3  หน่วยกิต 
  3.5  ด าเนินการวจิยัตามแผนโดย 
   3.5.1  สร้างเคร่ืองมือ และก าหนดแนวทางในการเก็บขอ้มูล  6  หน่วยกิต 
   3.5.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล     6  หน่วยกิต 
   3.5.3  วเิคราะห์ขอ้มูล/อภิปรายผลการวจิยั   6  หน่วยกิต 
  3.6   เขียนรายงานการวจิยัพร้อมเสนอร่างวทิยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 
          ฉบบัสมบูรณ์โดยมีองคป์ระกอบตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
 แนวปฏิบัติใดๆท่ีไม่ปรากฏในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 88/2555 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ให้ใชป้ระกาศน้ีกบันักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาดุริยางศิลป์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์               
ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2556   เป็นตน้ไป                               
 ประกาศ ณ วนัท่ี   20    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 
 
                 (ลงช่ือ)  เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี 

         (รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี) 
                             คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 



 
 

 แนวปฏิบติัต่างๆท่ีควรทราบ และถือปฏิบติั 
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ตอนที ่6 
แนวปฏิบัติต่างๆ ทีค่วรทราบ และถือปฏิบัติ 

 
6.1 การขอท าบัตรประจ าตวันักศึกษา  
นักศึกษาใหม่ ในวนัส่งเอกสารรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  นักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรูปถ่าย

จ านวน 1 รูป ขนาด 1 น้ิว  เพื่อท าบัตรประจ าตวันักศึกษา และส านักบริหารและพฒันา
วชิาการจะด าเนินการส่งใหค้ณะท่ีนกัศึกษาสงักดั หลงัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 1 สปัดาห์  

นักศึกษาเก่า 1. กรณีบตัรหมดอายหุรือบตัรช ารุด 
เขียนใบค าร้องท าบตัรใหม่  พร้อมแนบบตัรเดิมและยืน่ค  าร้อง   
ช าระเงิน  100 บาท  ณ กลุ่มภารกิจบริการ ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

2. กรณีบตัรหาย  
เขียนใบค าร้องท าบตัรใหม่ พร้อมทั้งแนบใบแจ้งความ  และยืน่ 
 ค าร้องช าระเงิน 100 บาท  ณ กลุ่มภารกิจบริการ ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ 
    ผูช้ายไม่สวมเส้ือยดื 
    ผูห้ญิงไม่สวมเส้ือยดื เส้ือไม่มีแขน 

วนัเวลา  วนัจนัทร์ – วนัเสาร์    เวลา 09.00 น. - 15.30 น. 
 

6.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 ส านกับริหารและพฒันาวิชาการไดพ้ฒันาระบบทะเบียนใหม่ เป็นระบบ WEB-BASE ท่ีให้บริการ
นกัศึกษา อาจารย ์ เจา้หน้าท่ีไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จากเครือข่าย Internet  http://reg.kku.ac.th  โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
1. เขา้สู่ระบบ : LOGIN  ก่อนท่ีนกัศึกษาจะเขา้ไปลงทะเบียนได ้นกัศึกษาตอ้งท าการ Login    เขา้สู่ระบบก่อน 

โดยคลิกท่ีเมนู  "เขา้สู่ระบบ" จากนั้นให้นักศึกษาใส่รหัสประจ าตวันกัศึกษาและรหัสผ่าน ซ่ึงรหัสผ่าน
เร่ิมตน้ของนกัศึกษาคือรหัสประจ าตวันกัศึกษาเอง เช่น รหัสประจ าตวั 575080034-9 รหัสผ่านคือ รหัส
ประจ าตวัประชาชน  เม่ือนกัศึกษาใส่รหัสประจ าตวัและรหัสผ่านแลว้ คลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” ในหนา้จอ
ดา้นล่าง(นกัศึกษาสามารถเปล่ียนรหสัผา่นของตนเองไดใ้นภายหลงั) 

2. ลงทะเบียน 
เม่ือนกัศึกษาท าการ Login แลว้คลิกท่ีเมนู  "ลงทะเบียน"  ดา้นซา้ยมือเพ่ือเขา้สู่หนา้จอลงทะเบียนจากนั้น 
เลือกรูปแบบการลงทะเบียนซ่ึงมี  2  แบบ คือ 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติใชใ้นการลงทะเบียนทัว่ไป  ใหป้้อนรหสัวชิาและกลุ่มเรียนท่ีตอ้งการลงทะเบียน
และกดปุ่ม "บนัทึก" 

 
 

http://reg.kku.ac.th/
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2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เม่ือตอ้งการลงทะเบียนขา้มระดบัการศึกษาเลือกรูปแบบการศึกษาหรือ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนเองได ้วิธีใชง้านเลือกระดบัการศึกษา ป้อนรหัสวิชา, 
กลุ่มเรียน, จ านวนหน่วยกิตและเลือกระบบเกรดท่ีตอ้งการลงทะเบียน เช่น CD AU SU VS 
จากนั้นกดปุ่ม  "บนัทึก"  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

  หากนกัศึกษาตอ้งการยกเลิกรายวิชาท่ีเลือกไวใ้ห้กดปุ่ม "(ลบ)" ดา้นหลงัรายวิชา
นั้นๆ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถแกไ้ขรายการลงทะเบียนท่ีท าไวไ้ดจ้นมัน่ใจแลว้จึงท าการยืนยนัการ
ลงทะเบียน 

3. ยนืยนัการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆ หากนกัศึกษายงัไม่ท าการยืนยนัการลงทะเบียน ท าไดโ้ดยคลิกท่ี  
"เมนู"   "ยืนยนัการลงทะเบียน" จากหน้าจอดา้นซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการ
ลงทะเบียนและตารางสอบของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดเ้ลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ม “ยืนยนัการ
ลงทะเบียน” เม่ือทานผลรายการจนมัน่ใจเม่ือยืนยนัการลงทะเบียนแลว้จะถือเป็นการส้ินสุด จะ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการอีกไม่ได ้

4. การลงทะเบียนชา้/เพ่ิม/ถอน 
เม่ือถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนชา้เมนู  "ลงทะเบียนชา้" จะปรากฏข้ึนแทนเมนูลงทะเบียน
นกัศึกษาจะด าเนินการเช่นเดียวกบัการลงทะเบียนเรียน  และเม่ือถึงช่วงท่ีนกัศึกษาท าการเพ่ิม/ถอน 
รายวิชา เมนู  "ลงทะเบียนเพ่ิมถอน"  จะปรากฏข้ึนนกัศึกษาบนัทึกขอ้มูลการเพ่ิม/ถอน รายวิชา 
และมาช าระเงินท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผล   

   นกัศึกษาสามารถพิมพใ์บแจง้ยอดการช าระเงินทาง WEB ไดท้ัว่ประเทศ และน าไป
ช าระเงินท่ีธนาคาร 6  แห่ง ทุกสาขาทัว่ประเทศ  หรือท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่งทัว่ประเทศ  หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ  ตามวนัท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ยอดฯ  

 

6.3 การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
  ผูมี้สิทธ์ิขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวิชา จะตอ้งยื่นค าร้องเทียบ

โอนรายวชิาภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้
เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ใหค้ณะท่ีสาขาวชิาสงักดั พิจารณาการโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
ตามค าร้องของนกัศึกษาให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนด
เป็นวนัยืน่ค  าร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงับณัฑิตวิทยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 
รายวิชาท่ีประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาท่ีสอบผ่านมาแลว้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวนั
ลงทะเบียนรายวชิานั้นถึงวนัท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บค าร้องขอเทียบโอน  

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ฉบบัท่ี 22/2550 
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การขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา ยื่นค าร้อง (บว. 36) ท่ีงานบริการ

การศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคา้โครง
รายวชิาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเวน้ผูข้อเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอเทียบโอน
ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ใหแ้นบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเท่านั้น 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 22/2550 

 งานบริการการศึกษาคณะแจง้ผลการอนุมติัไปยงับณัฑิตวทิยาลยั และส านกับริหาร ฯ 
 

6.4 การขอแจ้งการเปลีย่นช่ือ - ช่ือสกลุ 
          กรณีที่ช่ือ-ช่ือสกุลของนักศึกษาไม่ถูกต้อง   หรือมีการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล หรือเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ/ยศ              
หากนกัศึกษาประสงคจ์ะขอใหเ้ปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนประวติัส านกับริหารและพฒันา
วชิาการ อาคารศูนยว์ชิาการ โดย 

กรอกขอ้ความในค าร้องยื่นต่อ ผูอ้  านวยการส านกับริหารและพฒันาวิชาการ พร้อมทั้งแนบส าเนา
เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐาน  อยา่งละ 3 ชุด  คือ 

1. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล และทะเบียนสมรส  หรือค าสั่งเล่ือนยศ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 

    กรณีการขอแก้ไขตวัสะกดภาษาองักฤษ 
กรอกค าร้องยื่นท่ีช่องการเงินเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม 50 บาท และน าค าร้องท่ีช าระค่าธรรมเนียมแลว้
ยื่นท่ีงานทะเบียนประวติั เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขใหต้ามค าร้อง 
 

6.5 การลาพกัการศึกษา 
การลาพกัการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาใหม่  คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั มีมติให้นกัศึกษาใหม่

ลาพกัการศึกษาได ้ในกรณีจ าเป็นเท่านั้น เช่น ป่วยหรืออุบติัเหตุ นอกจากนั้นไม่อนุญาตใหล้าพกัการศึกษาได ้
การลาพกัการศึกษาให้ลาพกัได้ไม่เกนิ 2 ภาคการศึกษาปกต ิตลอดหลกัสูตร 
การลาพกัการศึกษามี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
6.5.1 ลาพักการศึกษาโดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียน  นกัศึกษายื่นขอลาพกัการศึกษาในช่วงของ

วนัต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินของมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ส าหรับการรักษาสถานภาพเป็นนกัศึกษา 

6.5.2 ลาพักการศึกษาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ไม่
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพัก ส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งน้ีตอ้งยื่นขอลาพกัก่อนวนัสุดทา้ยของการ
เรียนของแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั ยกเวน้กรณีท่ีประสบอุบติัเหตุหรือมีเหตุ
สุดวสิยัอ่ืน  ๆซ่ึงสามารถขอลาพกัเป็นกรณีพิเศษในช่วงหลงัวนัดงักล่าวได ้ลกัษณะการลาพกัในขอ้ 6.5.2 น้ี มหาวิทยาลยัจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดช้ าระไปแลว้ นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอลาพกัการศึกษา ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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 ขอ ค ำร้องลำพักกำรศึกษำ (บว.14) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั  หรือดาวน์โหลด
ไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารเพ่ือประกอบการขอลาพกั  (เช่น ใบรับรองแพทย ์ค าสั่งจากตน้
สังกดัฯลฯ) โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    

 งานบริการการศึกษาคณะ ตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั พิจารณาอนุมติั 
 คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกดัอนุมติัแลว้ งานบริการการศึกษาส่งค าร้องไปท่ีส านักบริหารและพฒันา

วชิาการ   เพื่อตรวจสอบ ก่อนใหน้กัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพกัการศึกษา 
 ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพกัการศึกษา 

6.6   การขอขยายเวลาศึกษาต่อ 
นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานให้เขา้ศึกษา   แต่ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลา

ศึกษาส้ินสุดลงก่อนส าเร็จการศึกษา มีความประสงคจ์ะขอขยายเวลาศึกษาต่อจากตน้สังกดัตอ้งน าหนงัสือท่ีลง
นามโดยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือขออนุมติัขยายเวลาศึกษาต่อถึงหวัหนา้หน่วยงาน ขั้นตอนการขอหนงัสือขยาย
เวลาศึกษาต่อมีดงัน้ี 

 ขอ ค ำร้องขอหนังสือขยำยเวลำศึกษำต่อถึงต้นสังกัด (บว.17) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั
หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั  http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้องและแนบส าเนาค าสัง่ หรือส าเนาหนงัสือจากตน้สงักดัอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ท่ีระบุช่วงเวลา
การลาศึกษาต่อ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/ท่ีปรึกษาหลกั ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

 ยื่นค าร้องท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั ซ่ึงงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
แลว้เสนอคณบดีอนุมติั 

 งานบริการการศึกษาคณะจะส่งค าร้องขอขยายเวลาให้บณัฑิตวิทยาลยั จดัท าหนงัสือขออนุมติัขยาย
เวลาศึกษาต่อถึงตน้สงักดั 

 นกัศึกษาขอรับหนังสือท่ีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามแลว้ไดท่ี้ จุด One Stop Service บณัฑิต
วทิยาลยั ภายใน 3 วนั หลงัจากยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

6.7   การขอรายงานตวัเพือ่กลบัเข้าปฏิบัตริาชการ 
นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการท่ีประสงคจ์ะรายงานตวัเพื่อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ หากไดล้งทะเบียนเรียน

รายวิชาครบตามหลกัสูตรแลว้ และได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อยู่ในขั้นท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เห็นสมควรกลบัเขา้รับราชการได้ นกัศึกษาสามารถขอหนงัสือรายงานตวัเพื่อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการได้ โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอค ำร้องขอรำยงำนตัวเพือ่กลบัเข้ำปฏิบัติรำชกำร (บว.17) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั
หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

http://gs.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/
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 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/ท่ีปรึกษาหลกั  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

 ยื่นค าร้องท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั ซ่ึงงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
และน าเสนอคณบดีอนุมติั 

 งานบริการการศึกษาคณะ  จะส่งค าร้องขอรายงานตวัเพ่ือเขา้ปฏิบติัราชการมาท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
 บณัฑิตวทิยาลยั  จดัพิมพห์นงัสือเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อพิจารณาลงนาม 

 นักศึกษาขอรับหนังสือท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัลงนามแลว้ไดท่ี้  จุด One Stop Service  บณัฑิต
วทิยาลยั  ภายใน 3 วนัหลงัจากยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

 
6.8   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลกัสูตรแลว้ และอยู่ในระหวา่งการขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ นกัศึกษาตอ้งต่อทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ในช่วงวนัต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชา
เรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้ นๆ มิฉะนั้ นจะต้องถูก
มหาวทิยาลยัสัง่ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 10 ขอ้ 60.4 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษามีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอ แบบรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ  (บว.13) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั หรือดาวน์
โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/ท่ีปรึกษาหลกั  และประธานคณะกรรมการหลกัสูตรเพื่อให้
ความเห็นชอบโดยยื่นค าร้องให้งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดตรวจสอบและน าเสนอ
คณบดีอนุมติั   

 ยื่นค าร้องท่ีส านกับริหารและพฒันาวิชาการ พร้อมกบัเอกสารต่อทะเบียน ในวนัต่อทะเบียนและ
ลงทะเบียนวชิาเรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ  

 ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามอตัราท่ีก าหนดในระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 6.9   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  กรณีรอการยอมรับให้ตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1125/2551) เร่ือง การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์  โดยนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีก าหนดใหก้าร
ตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษาท่ีเรียนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้ 
สอบและส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและไดด้ าเนินการจนผา่นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา
อ่ืนๆ ครบถว้นแลว้ แต่อยูใ่นระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตร
ก าหนด และใชเ้วลาในการศึกษายงัไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือระยะเวลาสูงสุดท่ี
ก าหนดตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ใหด้ าเนินการการขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับ
ใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
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 ขอ แบบรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ  (บว.13-1) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษายืน่ค  าร้องต่อคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 
- ส าเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผา่นเกณฑก์ารศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร เช่น หนงัสือรับรอง

ผลการเรียน(Transcripts) ผลการสอบภาษาองักฤษ ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หลกัฐานการส่ง
วทิยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เป็นตน้ 

- ส าเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนงัสือน าส่งและรายละเอียดของวารสารท่ีส่งไป
ตีพิมพ ์ไดแ้ก่ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี 
 ใหค้ณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัพิจารณาอนุมติั และใหค้ณะส าเนาค าอนุมติัแจง้ใหบ้ณัฑิต

วทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 15 วนั  นบัตั้งแต่วนัไดรั้บอนุมติั 
 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหรั้กษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพ์

ผลงานวทิยานิพนธ์  ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และรักษา
สถานภาพ คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 

 

6.10   การขอลาออก 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ขอ ค ำร้องขอลำออก (บว.15) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั หรือดาวน์โหลดได้
ท่ีเวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 
 กรอกค าร้อง และตรวจสอบหน้ีสินเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ/ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 
 ยื่นค าร้องท่ีส านักบริหารและพฒันาวิชาการ เจ้าหน้าท่ีส านักบริหารและพฒันาวิชาการ  
ตรวจสอบเสนอ ผอ.ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ น าเสนอค าร้องของนกัศึกษาต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 
 ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัถึงคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

6.11   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาต่อเม่ืออยูใ่นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
    ตาย 
    ลาออกและไดรั้บอนุมติัแลว้ 
    ส าเร็จการศึกษา 
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 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออกอันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีค่า

คะแนนในหลกัสูตรและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 
 เรียนไดจ้ านวนหน่วยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีค่าคะแนน

ในหลกัสูตรและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.75 
 ไม่มีความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั 

โดยไดส้ญัลกัษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวดั

คุณสมบติัคร้ังท่ีสองไม่ผา่น 
 หลงัสอบคร้ังท่ี 1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

คร้ังท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ใชเ้วลาการศึกษาครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ 
 นกัศึกษาสามญัท่ีคงสภาพเป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีทางสาขาวชิาก าหนด 
 ตอ้งโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือความผิดอนั

ไดก้ระท าโดยประมาท 
 ถูกลงโทษใหอ้อกจากการเป็นนกัศึกษา 
 

6.12   การขอกลบัเข้าเป็นนักศึกษา 
นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบขา้งตน้ ตามขอ้ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพ

การเป็นนกัศึกษาคืนได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 81/2548 
ขั้นตอนการกลบัเขา้เป็นนกัศึกษามีดงัน้ี 

 ขอ ค ำร้องขอกลับเข้ำเป็นนักศึกษำ (บว.18) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชา
สงักดั หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร และคณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั  เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ีตอ้งการกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ 

 คณะส่งค าร้องต่อส านกับริหาร ฯ เจา้หนา้ท่ีส านกับริหารฯ ตรวจสอบ เสนอต่อ  ผอ.
ส านกับริหาร ฯ ใหค้วามเห็นชอบ 

 ส านกับริหาร ฯ น าเสนอค าร้องของนกัศึกษาต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 ส านักบริหารฯ แจง้ผลการพิจารณาของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัถึงคณะท่ีเก่ียวขอ้งและ

นกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือใหม้าต่อทะเบียน/ลงทะเบียนวชิาเรียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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และค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา 

6.13   การขอเปลีย่นแปลงแผนการศึกษา 
นกัศึกษาอาจสามารถขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา   (เช่น จากหลกัสูตรแผน ก แบบ ก(2) เป็นแผน ข ) 

ทั้งน้ีโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท่ีนกัศึกษาเขา้
ศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษามีดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเปล่ียนแผนการศึกษา (บว.33) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือดาวน์
โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพ่ืออนุมติั 
 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้ผลการอนุมติัใหส้ านกับริหารฯ บณัฑิตวทิยาลยั และภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแผนการศึกษา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา 
 

6.14   การขอเปลีย่นแปลงระบบการศึกษา 
นกัศึกษาอาจสามารถขอเปล่ียนแปลงระบบการศึกษา (เช่น จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ ฯลฯ) ทั้งน้ีโดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงระบบ
การเรียนมีดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเปล่ียนระบบการศึกษา (บว.33) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพ่ืออนุมติั 
 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้ผลการอนุมติัให้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ  บณัฑิตวิทยาลยั และ

ภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนระบบการศึกษา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา 
 

6.15   การขอเปลีย่นแผน/แบบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถขอเปล่ียนแผนการศึกษาได้  โดยนักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  และมีคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรของแผน/แบบการศึกษาท่ีตอ้งการเปล่ียนใหม่ ซ่ึง
การขอเปล่ียนแผนการศึกษา ท าไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น และตอ้งด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา   ในกรณีท่ีขอ
เปล่ียนแผนการศึกษาเกินกวา่ 1 ปี ตอ้งมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ และใหน้ าเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั
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ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 67/2552 โดย ขั้นตอนการขอเปล่ียน
แผนการศึกษา มีดงัน้ี 

 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเปล่ียนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอเปล่ียนแผนการศึกษา  (บว.33-1)  
ต่อคณะ ท่ีสาขาวิชาสังกดั โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 ใหค้ณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดัเป็นผูอ้นุมติัโดยพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 20 วนั นบัถดัจากวนัยื่น
ค าร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงั บณัฑิตวทิยาลยั และส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนสาขาวชิา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ด าเนินการเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา 

6.16   การขอเปลีย่นสาขาวชิา 
นกัศึกษาสามารถขอเปล่ียนสาขาวิชาได ้ เม่ือศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต มี

รายวิชาท่ีสามารถโอนเขา้สาขาวิชาใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และทุกวิชาท่ีจะโอนตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไป 
หรือ S แลว้แต่กรณี   และไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะท่ีสาขาวิชาใหม่
สงักดั ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 75/2548  ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงสาขาวชิา มีดงัน้ี 

 นกัศึกษายื่นค าร้องขอเปล่ียนสาขาวิชา (บว.34) ต่อคณะท่ีหลกัสูตรสาขาวิชาเดิมสังกดั  โดยความ
เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิมไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

 คณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่สังกดั เป็นผูอ้นุมติัโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และแจง้ผลการพิจารณาใหค้ณะ/สาขาวชิาเดิม เพื่อแจง้  นกัศึกษาทราบต่อไป 

 คณะท่ีสาขาวชิาใหม่สงักดั แจง้ผลการอนุมติัเปล่ียนสาขาวิชาไปยงัส านกับริหารและพฒันาวิชาการ   
และบณัฑิตวทิยาลยั  ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนสาขาวชิา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ด าเนินการเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา 

6.17    การเปลีย่นระดบัการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
นกัศึกษาท่ีมีความประสงค์ ขอเปล่ียนระดบัการศึกษา จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

สาขาวิชาใหม่ และการขอเปล่ียนระดบัการศึกษาส าหรับนกัศึกษาคนหน่ึง  ๆ สามารถกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียว
เท่านั้น   กรณีขอเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้ง
เป็น นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก(2) ท่ีไดล้งทะเบียนรายวิชาท่ีประเมินผลเป็น A B+ 
B C+ C D+ D F  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนการ
สอบวดัคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ  นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก(1) ท่ีมีผลงานวจิยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตได้  และสอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบติั ท่ีจดัข้ึนส าหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตในหลกัสูตรสาขาวิชานั้นๆ และให้เป็นไปตาม
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ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 74/2548   ขั้นตอนการเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

 นกัศึกษาจะตอ้งยื่นค าร้องขอเปล่ียนระดบัการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่  และคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูอ้นุมติัการเปล่ียนระดบัการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และบณัฑิตวิทยาลยัแจง้ผลการพิจารณาให้คณะท่ีสาขาวิชาสังกดัและส านกั
บริหารฯ เพื่อแจง้นกัศึกษาทราบและช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนระดบั 

  ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.18   การลงทะเบียนเรียนรายวชิาในระดบัทีต่ า่กว่าหลกัสูตรทีเ่ข้าศึกษา 
                ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 79/2548  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวชิา ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรระดบัท่ีต ่ากวา่หลกัสูตรท่ีตนเขา้ศึกษาได ้ ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสาขาวิชา  การลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขของ
รายวชิา อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้งเรียนมาก่อน ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลกัสูตรของรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนนั้น ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดส าหรับ
หลกัสูตรท่ีนกัศึกษานั้น ๆ เขา้ศึกษา 

 การนบัจ านวนหน่วยกิตและการคิดค่าคะแนน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาเขา้
ศึกษา   รายวชิาใดท่ีไม่ไดร้ะบุในหลกัสูตรหรือไม่อยูใ่นขอ้ก าหนดของหลกัสูตร จะตอ้งลงทะเบียน
โดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

6.19   การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอหนงัสือรับรองใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ขอ  ค ำร้องขอหนังสือรับรอง  ท่ีกลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ หรือดาวน์

โหลดไดท่ี้เวบไซตส์ านกับริหารและพฒันาวชิาการ http://reg.kku.ac.th 
 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องท่ีกลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ พร้อมช าระเงิน

ค่าธรรมเนียม  และติดต่อขอรับหนงัสือรับรองไดท่ี้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
6.20   การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ฉบบัสภาอนุมติัปริญญาหรือฉบบั
แสดง คะแนนเฉล่ียสะสมใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
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 ขอ  ค ำร้องขอใบแสดงผลกำรศึกษำง  ท่ีกลุ่มภารกิจบริการ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการหรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตส์ านกับริหารและพฒันาวชิาการ http://reg.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องท่ีส านกับริหารและพฒันาวิชาการพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม  และติดต่อ
ขอรับใบแสดงผลการศึกษา ไดท่ี้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

6.21  การท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
6.21.1 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ไดต้่อเม่ือนักศึกษามีคุณสมบติั
ครบตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั ฉบับท่ี 88/2555  ส าหรับจ านวนหน่วยกิตท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่ขดักบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น   
วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 6  คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมและ จ านวนผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่
ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 22 -23  และหมวดท่ี  8  ขอ้  45  

6.21.2 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ/อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
  การเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
(บว.21) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซต์
บณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกรายละเอียดในค าร้องตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรลงนามใหค้วามเห็นชอบ โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือ
ท่ีปรึกษาร่วม ลงลายมือช่ือในค าร้องฯ 

 ยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอใหค้ณบดีเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งพร้อมทั้งลงนามในค าสัง่ 
 งานบริการการศึกษาคณะแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งและบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือทราบ 

6.21.3 การขอเปลีย่นอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ/อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
     ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษาต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขอค าร้องขอเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว. 21)  ท่ีงาน
บริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดได้ท่ีเวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://gs.kku.ac.th 
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 กรอกรายละเอียดในค าร้อง โดยระบุช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาคนเดิมพร้อมใหล้งลายมือช่ือ และ
ระบุช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั/ร่วมคนใหม่ พร้อมให้ลงลายมือช่ือ และให้ลงนามเฉพาะ
บุคคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
 เสนอแบบค าร้องผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร ใหค้วามเห็นชอบ 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีอนุมติั พร้อมทั้งลงนามใน

ค าสัง่ เปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบณัฑิตวทิยาลยั 

6.21.4    การเสนอเค้าโครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแลว้ จ าเป็นตอ้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วมต่อคณบดีท่ีนักศึกษาสังกดัเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในระยะเวลาท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัก่อน จึงจะด าเนินการ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้ ขั้นตอนการเสนอเคา้โครงมีดงัน้ี 

 ขอ  แบบเสนอเค้ำโครงวทิยำนิพนธ์/กำรศึกษำอิสระ (บว.23) ท่ีงานบริการการศึกษา 
คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 ส าหรับสาขาวิชาท่ีก าหนดให้มีการสอบเคา้โครง ให้นกัศึกษาด าเนินการขอสอบท่ี
คณะท่ีนกัศึกษาสงักดัโดยการก าหนดคณะกรรมการสอบเคา้โครง พร้อมทั้งวนั เวลา 
สถานท่ีสอบ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะนั้น ๆ 

- อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  อาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาจาก
ภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาอ่ืน เช่น  ดา้นสถิติ  ฯลฯ เป็นกรรมการสอบเคา้
โครงได ้

- คณะ อาจจะประกาศแจง้วนั เวลา และสถานท่ีสอบเคา้โครง ใหน้กัศึกษา 
และอาจารยท่ี์สนใจเขา้รับฟังและซกัถามขอ้สงสยัได ้

 เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เห็นชอบเคา้โครงแลว้ นกัศึกษา
กรอก รายละเอียดในแบบ บว.23 แลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมทุกคนลงนามและประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

 ยืน่แบบ บว.23 พร้อมทั้งเคา้โครงท่ีมีหัวขอ้ครบถว้นตามท่ีระบุในแบบ บว.23(ดา้นหลงั) 
จ านวน 6 ชุด ท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบรูปแบบเคา้โครง  และเสนอคณบดีอนุมติัเคา้
โครง 
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 งานบริการการศึกษาคณะส่งเค้าโครงท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  นกัศึกษา และส่งส าเนาแบบ บว. 25 ท่ีอนุมติัแลว้พร้อมแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ จ านวน 1 แผน่ ส่งใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 

 
6.21.5  การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 

  เพื่อให้มีแนวปฏิบติัในการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาใน
หลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้มีการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยัจึงไดอ้อกประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 80/2548   มีขั้นตอนการขอขยายเวลา
การส าเร็จการศึกษา ดงัน้ี 

 กรอบแบบ บว.39  และจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาหลัก และประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้ความ

เห็นชอบ 
 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกดัตรวจสอบ และเสนอเสนอคณบดีเพื่อ

โปรดพิจารณาอนุมติั 
 งานบริการการศึกษาของคณะส าเนาค าสั่งอนุมติัแจง้ นกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั และ

ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ (ภายใน 15 วนั) 
6.21.6 การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพเิศษเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั  

อาจารย์บัณฑิตพิเศษท่ีจะแต่งตั้ งให้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 69/2548 มีขั้นตอนการแต่งตั้งดงัน้ี 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั มคุีณสมบัต ิตามประกาศฯ ข้อ 6.1 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ โดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ประธานกรรมการ 
บริหาร หลกัสูตรเสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.40  และเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั 

 งานบริการการศึกษา จดัท าค าสัง่แต่งตั้ง และส าเนาค าสัง่แจง้บณัฑิตวทิยาลยั 
การแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั มคุีณสมบัต ิตามประกาศฯ ข้อ 6.2 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเหตุผลความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ โดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ประธานกรรมการ 
บริหารหลกัสูตร เสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.40  และเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  

 คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบแลว้ ให้คณบดีคณะท่ี
หลกัสูตรสังกดัพิจารณาแต่งตั้ง และส าเนาค าสั่งแต่งตั้งแจง้คณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวทิยาลยั เพื่อทราบ 

6.21.7   แนวปฏิบัตใินการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
 แนวปฏิบัติการแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น  ฉบับท่ี 2/2553  มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 การขออนุมติัแต่งตั้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละกรณี ใหป้ระธานหลกัสูตรโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนั้นๆจดัท าเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอ 
      พิจารณาแต่งตั้ง เสนอขอแต่งตั้งตาม แบบ บว.42 
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณา และส่งเร่ืองใหง้านบริการการศึกษา 
      ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และเสนอคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร  
 คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรส่งเร่ืองใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณา และให ้
      คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่ออธิการบดี เพื่อ 
      พิจารณาอนุมติั และลงนามในค าสัง่แต่งตั้ง 

 
6.21.8      การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง  
มหาวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 815/2549 เร่ืองหลกัเกณฑ ์ 

เก่ียวกบัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง   มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 การขออนุมติัแตง่ตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองในแต่ละกรณี ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้ นๆจัดท าเอกสารเ พ่ือ
ประกอบการเสนอพิจารณาแต่งตั้ง  เสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.41 

 งานบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
 คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร พิจารณาอนุมติั 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินสัมฤทธ์ิผลของการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะ

เร่ืองของหลกัสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานใหค้ณบดีทราบ 
6.21.9    การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ขอความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมูล 

                 ท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลท าวทิยานิพนธ์/การ 

ศึกษาอิสระจากหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีหนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนงัสือจากคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัมีดงัน้ี 
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 จดัพิมพห์นงัสือ 2 ฉบบัคือ 
-   ฉบบัท่ี 1 บนัทึกขอ้ความจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ถึงคณบดีคณะนั้น ๆ เพื่อแจง้

ความประสงคแ์ละขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลโดยผ่านความ เห็นชอบของหัวหนา้
ภาควชิาหรือประธานหลกัสูตร 

 -    ฉบบัท่ี 2 หนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัถึงหน่วยงานท่ีตอ้งการขอความ
อนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพต์น้ฉบบั 1 ชุดและส าเนา  2 ชุด  (ดูตวัอยา่ง
ภาคผนวก) 

 ยืน่หนงัสือฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอใหค้ณบดีลงนาม 
 นักศึกษาขอรับหนังสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปด าเนินการจัดส่งให้

หน่วยงานต่างๆ ดว้ยตนเอง 
6.21.10   การขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืในการ

วทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บุคลากรของหน่วยงาน

นั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจ าเป็นตอ้งมี
หนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนงัสือ
จากคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัมีดงัน้ี 

 
 จดัพิมพห์นงัสือ  2 ฉบบัคือ 

-     ฉบบัท่ี 1 บนัทึกขอ้ความจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ  ถึงคณบดีท่ีนกัศึกษา 
สงักดัโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 

-     ฉบบัท่ี 2 หนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  ถึงหัวหนา้หน่วยงานของบุคคลท่ี
ตอ้งการขอความอนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพต์น้ฉบบั 1 ชุด และส าเนา 2 
ชุด (ดูตวัอยา่งภาคผนวก) 

 ยืน่หนงัสือฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอใหค้ณบดีลงนาม 

 นกัศึกษาขอรับหนงัสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปด าเนินการจดัส่ง
ใหห้น่วยงานต่างๆ ดว้ยตนเอง 

6.21.11   การขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
6.21.11.1       การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 

ฉบบัท่ี 72/2548 ขอ้ 8 
6.21.11.2       การขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขอ ค ำร้องขอสอบวทิยำนิพนธ์/กำรศึกษำอิสระ (บว.25) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ
ท่ีนกัศึกษาสงักดั หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.25 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และประธาน
หลกัสูตร ให้ความเห็นชอบ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระท่ียงัไม่
เขา้ปกให้งานบริการการศึกษาเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบ ก่อนวนัก าหนดสอบ
อยา่งนอ้ย 20 วนั 

 งานบริการการศึกษาพิมพใ์บแสดงผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีขอสอบจากระบบ On-
line ของส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  ตรวจสอบคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีขอสอบ 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมสอบ ท่ีงานการเงินคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

 งานบริการการศึกษาคณะเสนอค าร้องขอสอบให้คณบดีอนุมติัและส่งวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบอ่านก่อนสอบ 

 งานบริการการศึกษาคณะส าเนาค าร้องขอสอบแจง้บณัฑิตวทิยาลยั 
6.21.11.3  การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  

                             มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ประธานหลกัสูตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง หากคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกดั เห็นชอบ  
งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้องและเสนอให้คณบดีพิจารณา
แต่งตั้งและลงนามในค าสั่ง งานบริการการศึกษา  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้บณัฑิต
วิทยาลยัและภาควิชาเพ่ือแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ  และในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการแต่งตั้ งตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 ข้อ  48.2.1          
การสอบการศึกษาอสิระ  ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 ข้อ  48.3.1 

         6.21.11.4      การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
     การสอบวทิยานิพนธ์    ด าเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548  ขอ้  48.2.2-48.2.4 

                      การสอบการศึกษาอสิระ  ด าเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548  ขอ้  48.3.2-48.3.3 
         6.21.11.5      การแจง้ผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

ด าเนินการตาม ระเบียบ ฯ พ.ศ.2548 ขอ้ 50  และประกาศ บว.ฉบบัท่ี 88/2555 
6.21.12 การขอเปลีย่นช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

หากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ลงความเห็นให้มีการปรับหรือเปล่ียนช่ือ
เร่ืองวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระใหน้กัศึกษาด าเนินการขออนุมติัเปล่ียนตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเปล่ียนช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.24) ท่ีงานบริการการศึกษา
คณะท่ีนกัศึกษาสงักดัหรือ   หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และประธานหลกัสูตร เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

http://gs.kku.ac.th/
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 ยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะ งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอต่อคณบดีเพ่ือ
ลงนามอนุมติั 

 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้บณัฑิตวทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
 
6.21.13   การส่งวทิยานิพนธ์/การส่งรายงานศึกษาอสิระ 
  การส่งวทิยานิพนธ์ 

นกัศึกษาท่ีสอบผ่านวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแลว้ ให้รีบด าเนินการตามประกาศบณัฑิต
 วทิยาลยั ฉบบัท่ี 88/2555 ขอ้ 9.1 – 9.6   

  การส่งรายงานการศึกษาอสิระ 
นักศึกษาท่ีสอบผ่านการศึกษาอิสระ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการตามท่ีคณะ

 ก าหนด และตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 88/2555 ขอ้ 11  
 

6.22    การสอบประมวลความรู้  
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตท่ีศึกษาในหลักสูตรแผน  ข ต้องสอบประมวลความรู้

(Comprehensive Examination)ใหผ้า่นตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 70/2548  
ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอ ค ำร้องขอสอบประมวลควำมรู้ (บว.30) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัหรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯก าหนดวนั เวลา 
และสถานท่ีสอบพร้อมทั้งลงนาม และประธานหลกัสูตร ลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

 ยืน่แบบ บว.30 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ ก่อนการสอบอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอใหค้ณบดีอนุมติัการสอบ 
 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ด าเนินการสอบตามก าหนดวนัเวลาท่ีระบุส าหรับแต่ละ

สาขาวชิา โดยเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีจ าเป็น
อาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการ
สอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสอบแบบ  

 ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ 
และบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นับจากวนัสอบ  
แจง้ผลการสอบโดยใชใ้บแจง้ผลการสอบประมวลความรู้ (บว.32)  

 งานบริการการศึกษาคณะ ส าเนาผลการสอบประมวลความรู้แจง้ให้บณัฑิตวิทยาลยัและส านกั
บริหารและพฒันาวชิาการ ทราบ 
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6.23   การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 70/2548และฉบบัท่ี 35/2549 เร่ือง การสอบประมวลความรู้
และการสอบวดัคุณสมบติั  การสอบวดัคุณสมบติัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขอค าร้องสอบวดัคุณสมบติั  (บว.30)   ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  ก าหนดวนัเวลาและ
สถานท่ีสอบพร้อมทั้งลงนาม  และประธานหลกัสูตร  ลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

 ยืน่แบบ บว.30 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะก่อนการสอบอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง   และเสนอใหค้ณบดีอนุมติัการสอบ 
 นกัศึกษาช าระค่าสอบวดัคุณสมบติั 
 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั จดัสอบวดัคุณสมบติั และให้ประธานคณะกรรมการสอบ 

รายงานผลการสอบต่อคณะ  ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลยั ผ่าน
หวัหนา้ภาควชิา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ  แจง้ผลการสอบโดยใชใ้บ
แจง้ผลการสอบประมวลความรู้/วดัคุณสมบติั  (บว.32)  

 งานบริการการศึกษาคณะ ส าเนาผลการสอบวดัคุณสมบติั แจง้ให้บณัฑิตวิทยาลยัและส านัก
บริหารและพฒันาวชิาการ ทราบ 

 
6.24   การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 9 ขอ้ 54 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมตักิารส าเร็จการศึกษาและให้ถือ
วนัทีไ่ด้รับอนุมตันิั้นเป็นวนัส าเร็จการศึกษา 

 
6.25   การขออนุมตัปิริญญา 

นกัศึกษาผูค้าดวา่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ใหย้ืน่ค  าร้องแสดงความจ านงขอ 
ส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษานั้น  
นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั  ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

6.25.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ 54 
6.25.2 ไม่คา้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยัหรือคณะ 
6.25.3 เป็นผูไ้ม่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการทางวนิยันกัศึกษา 
6.25.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจดัท า

ตามรูปแบบและจ านวนท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
6.25.5 การเสนอช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยั ให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดต่อไป 
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นอกจากน้ี นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบหน้ีสิน ใบแจง้ความจ านงส าเร็จการศึกษา
และการตรวจสอบหน้ีส้ิน (บว.20) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัและให้หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ 
ส านกัวิทยบริการ สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดั และลงนามรับรองในแบบ บว.20 วา่นกัศึกษาไม่มีหน้ีสินคา้งช าระ
ใดๆ แลว้ยื่นแบบ บว.20 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
รับทราบ  เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเสนอช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวทิยาลยั 

 
 

6.26   การขอรับปริญญา 
6.26.1 การขอรับปริญญาบัตร 
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาให้ติดต่อส านกับริหารและพฒันาวิชาการเพื่อขอแบบฟอร์มขอรับ

ปริญญาบตัร พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยืน่ต่อส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ซ่ึงส านกับริหารฯจะ
ใชข้อ้มูลในแบบฟอร์มดงักล่าวส าหรับการติดต่อกบันกัศึกษาเก่ียวกบังานพระราชทานปริญญาบตัรรายละเอียด
เคร่ืองแต่งกายรับปริญญาสามารถดูไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://reg.kku.ac.th   

 
6.27   เงือ่นไขของหน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการเกีย่วกบัการขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

6.27.1  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนใน
สังกดัสามญัศึกษา 
ตามหนงัสือท่ี ศธ 0808/1983 ลงวนัท่ี 12  กุมภาพนัธ์ 2528 กรมสามญัศึกษาไดก้ าหนด

เง่ือนไขและแนวปฏิบติัในการขอความร่วมมือเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนในสงักดักรมสามญัศึกษาดงัน้ี 
การตดิต่อขอความร่วมมอื 
(1) กรมสามญัศึกษาสนบัสนุนให้มีการติดต่อขอความร่วมมืออยา่งเป็นทางการโรงเรียนใน

สังกดักรมสามญัศึกษาทุกแห่งยอ่มมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธท่ีจะไม่ให้ความร่วมมือแก่นกัศึกษาท่ีเขา้ไปติดต่อโดยไม่มี
หนงัสืออนุญาตอยา่งเป็นทางการ หรือแมจ้ะมีหนงัสืออนุญาตอยา่งเป็นทางการ โรงเรียนก็ยงัคงสงวนสิทธิท่ีจะ
ไม่ใหข้อ้มูลบางอยา่งท่ีเห็นวา่ไม่สมควรได ้

(2)  ในการติดต่อขอความร่วมมืออยา่งเป็นทางการนั้น ในกรณีท่ีตอ้งการรวบรวมขอ้มูลจาก
โรงเรียนในส่วนกลางหรือจากโรงเรียนในทอ้งท่ีเกินกวา่หน่ึงเขตการศึกษา คณะจะตอ้งท าหนงัสือราชการเพื่อขอ
ความร่วมมือไปยงัอธิบดีกรมสามญัศึกษาโดยแนบเอกสารต่อไปน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณาคือ 

(2.1) โครงร่าง (Proposal) วทิยานิพนธ์ 
(2.2) แผนการและวธีิการรวบรวมขอ้มูล 
(2.3) รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

(3)  ในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งการรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนเฉพาะในทอ้งท่ีเขตการศึกษาใด
เขตการศึกษาหน่ึงเท่านั้น คณะจะตอ้งท าหนงัสือราชการขอความร่วมมือไปยงัศึกษาธิการเขตของเขตการศึกษา
นั้นๆ โดยจะตอ้งแนบเอกสารดงัขอ้ (2.1),(2.2) และ (2.3) เพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ยเช่นกนั 

(4)  ในการติดต่อขอความร่วมมือในขอ้ (2) และ (3) นั้น คณะควรติดต่อกรมสามญัศึกษาหรือ
ศึกษาธิการเขตก่อนวนัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนอย่างน้อย 14 วนั เม่ือกรมสามญัศึกษาหรือ
ศึกษาธิการเขตพิจารณาเห็นชอบดว้ยกบัวธีิการรวบรวมขอ้มูลท่ีระบุไวแ้ลว้นั้น กรมสามญัศึกษาหรือเขตการศึกษา

http://reg.kku.ac.th/
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จะออกหนงัสือถึงโรงเรียนให้ เพ่ือใหผู้ท้  าวทิยานิพนธ์น าไปติดต่อกบัโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

การรวบรวมข้อมูล 
เท่าท่ีผ่านมา ผูท้  าวิทยานิพนธ์มกัจะใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีสร้างภาระเป็นอย่างมากแก่

โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล กล่าวคือ มกัส่งแบบสอบถามท่ีมีความยาวมาก ๆ ให้กรอกก และผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งหา
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อกรอกแบบสอบถามให้ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือแบบสอบถามนั้น ๆ ไดรั้บกลบัคืนมานอ้ยและ
ขอ้มูลท่ีไดม้กัไม่สมบูรณ์ กรมสามญัศึกษาใคร่ขอเสนอแนะใหพ้ยายามหลีกเล่ียงวธีิการดงักล่าว และขอเสนอแนะ
แนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) รวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น ขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติต่างๆ ของโรงเรียน
ควรคน้ควา้จากแบบ รศ.2 และ ร.ค. ซ่ึงเก็บไวท่ี้กองแผนงาน กรมสามญัศึกษา ไม่จ าเป็นตอ้งสอบถามโรงเรียน
โดยตรง 

(2) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีสร้างภาระน้อยแก่ผู ้ให้ข้อมูลกล่าวคือหลีกเล่ียงวิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปให้กรอก แต่ผูท้  าวิทยานิพนธ์ควรหาขอ้มูลดว้ยวิธีการไปเยี่ยมเยือนโดยตรง 
สัมภาษณ์แลว้กรอกขอ้มูลลงแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์จากการสังเกตสภาพต่าง ๆ เป็น
หลกัฐานเพ่ิมเติม 

(3) มีการวางแผนการรวบรวมขอ้มูลร่วมกบัโรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนมี
ความสะดวกท่ีจะร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีผูท้  าวิทยานิพนธ์จะขอทดสอบนกัเรียน ควรไดมี้
การวางแผนร่วมกบับุคลากรในโรงเรียนนั้น ๆ เป็นการล่วงหนา้ 

(4)  มีการสุ่มโรงเรียนตวัอย่างกระจายกนัออกไปเพ่ือให้โรงเรียนทุกโรงไดรั้บภาระการให้
ขอ้มูลทดัเทียมกนั มิใช่สุ่มตวัอยา่งแบบจงใจใหไ้ดแ้ต่โรงเรียนท่ีเดินทางติดต่อไดส้ะดวกเท่านั้น 

(5)  มีการสุ่มตวัอยา่งเผื่อเพ่ือใหมี้โรงเรียนส ารองส าหรับให้ขอ้มูลทดแทนในกรณีท่ีโรงเรียนท่ี
ถูกเลือกเป็นตวัจริงไม่สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์เม่ือนกัศึกษาท าวิทยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์แลว้
ขอให้บณัฑิตวิทยาลยัส่งให้กรมสามญัศึกษาหรือเขตการศึกษานั้นๆ แลว้แต่กรณี จ านวน 1 เล่ม ทั้งน้ีเพ่ือกรมสามญั
ศึกษาหรือเขตการศึกษาจะไดน้ าผลการคน้พบท่ีไดจ้ากวิทยานิพนธ์เร่ืองนั้นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงโรงเรียน
ในสงักดัต่อไป   (หมายเหตุ  กรณีน้ี นกัศึกษาจะตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัจ านวน 7 เล่ม) 

6.27.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกแบบสอบถามเพื่อท าการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ใน
สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา 
ด้วยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  และเพื่อให้การแจก

แบบสอบถามของนิสิตนกัศึกษาหรือบุคคลภายนอกในสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย จึง
ก าหนดแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูป้ระสงค์จะแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพ่ือท าวิจัยหรือ 
วทิยานิพนธ์ จะตอ้งยืน่เร่ืองราวขออนุญาตจากกรมอาชีวศึกษาก่อน 

(2)  การยื่นเร่ืองราวขออนุญาต จะตอ้งยื่นเป็นหนงัสือขออนุญาตจากอธิการบดี คณบดี หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ีผูป้ระสงคจ์ะแจกแบบสอบถามศึกษาหรือปฏิบติัราชการอยู ่

(3)   การยืน่เร่ืองราวขออนุญาต จะตอ้งแนบแบบสอบถามไปประกอบการพิจารณาดว้ย 



 
 

 แนวปฏิบติัต่างๆท่ีควรทราบ และถือปฏิบติั 
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(4) กรมอาชีวศึกษาจะพิจารณาความประสงค์และแบบสอบถามดังกล่าว หากเห็นว่า
แบบสอบถามนั้ นไม่เหมาะสม กรมอาชีวศึกษาจะแจ้งให้สถาบันหรือหน่วยงานเจ้าของเร่ืองปรับปรุง
แบบสอบถามใหม่ หากเห็นวา่แบบสอบถามนั้นเหมาะสมแลว้ก็จะปฏิบติัดงัน้ี 

(4.1) แจ้งการอนุญาตการแจกแบบสอบถามให้สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งทราบโดยหนงัสือแจง้สถานศึกษาดงักล่าว กรมอาชีวศึกษาจะเป็นผูจ้ดัส่ง ส่วนแบบ สอบถามนั้นเป็น
หนา้ท่ีของผูว้จิยัท่ีจะจดัส่ง 

(4.2) แบบสอบถามท่ีกรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้แจกในสถานศึกษาได้นั้นจะมีตรา
ประทบัค าวา่ “ไดรั้บความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา” (ตราวงกลม)ไวท่ี้มุมบนดา้นขวาของแบบสอบถามแต่ละ
แผน่ โดยมีการลงลายมือช่ือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ก ากบัตราดงักล่าวดว้ย 

(5)   การแจกแบบสอบถามหลงัจากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตแลว้ใหผู้ว้จิยัหรือผูแ้จกแบบสอบถามมอบ
แบบสอบถามทั้งหมดใหก้บัหวัหนา้สถานศึกษาแต่ละแห่งเพ่ือตรวจสอบก่อนท่ีจะแจกในสถานศึกษา 

(6)  ในกรณีผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามไวเ้ป็นจ านวนมากและส่งฉบบัตวัอยา่งไปขออนุญาตต่อ
กรมอาชีวศึกษา กรณีเช่นน้ีหากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้แจกแบบสอบถามได ้ กรมอาชีวศึกษาจะด าเนินการ
ประทบัตราลงลายมือช่ือก ากบัตราตามขอ้ (4.2) ในแบบสอบถามเพียงฉบบัตวัอยา่งเท่านั้น 

(7)  เม่ือจะมีการแจกแบบสอบถามตามขอ้ (6) ในสถานศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาจะเรียก
แบบสอบถามฉบบัตวัอย่างและแบบสอบถามท่ีจะใชแ้จกในสถานศึกษาตรวจสอบ หากเห็นวา่ขอ้ความถูกตอ้ง
ตรงกนัแลว้ก็จะใหแ้จกในสถานศึกษาได ้
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ตอนที ่7 
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

7.1 ทุนการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยัมีเงินทุนการศึกษาซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
   7.1.1. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 

   ทุนสนบัสนุนผูช่้วยสอน เป็นเงินทุนจากกองทุนพฒันาบณัฑิตศึกษา โดยมีภาระช่วยสอนสปัดาห์ละ
ไม่ต ่ากวา่  10  ชัว่โมงและไม่เกิน  12  ชัว่โมงต่อสปัดาห์  เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 
โดยจดัสรรทุนละ 40,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ๆ  ละ  5,000.- บาท โดยปฏิบติังานดงัน้ี    

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัตงิาน เดอืน 
ตน้ สิงหาคม – พฤศจิกายน 4 
ปลาย มกราคม – เมษายน    4 

 การรับสมคัร  1. คณะยืน่โครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 
       2. นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสนใจติดต่อคณะตน้สงักดัประมาณเดือนกรกฎาคม 
 

7.1.2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 คุณสมบัต ิ1. ผูข้อรับทุนมีสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ในขณะท่ียืน่สมคัรขอรับทุนและตอ้ง 
   สามารถน าเสนอผลงาน ภายใน 6 เดือน หลงัจากส าเร็จการศึกษา 
                                           2. วทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 
                                           3. มีหลกัฐานการสมคัรหรือหลกัฐานตอบรับเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ ระบุรูปแบบ 
  การน าเสนอ 

ทั้งน้ีหากไดรั้บการอนุมติั ตอ้งส ารองเงินค่าใชจ่้ายก่อนและสามารถรับเงินคืนไดภ้ายใน 1 สปัดาห์ 
หลงัจากการน าเสนอผลงานและด าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุน   

ตารางค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ  

ประเภทการน าเสนอ 

ระดบัการประชุม 

ระดบัชาต ิ
ระดบันานาชาต ิ

จดัประชุม        
ในประเทศไทย 

จดัประชุม           
ต่างประเทศ 

1) Oral Presentation 5,000.- บาท 15,000.- บาท 30,000.- บาท 
2) Poster presentation 3,000.- บาท 10,000.- บาท 20,000.- บาท 
3) การตีพิมพใ์นวารสาร 20,000  บาท 

 
การรับสมคัร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน  
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7.1.3. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวทิยานิพนธ์ 
 คุณสมบัต ิ 1. เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีท าวทิยานิพนธ์  

   2. เป็นวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 
  จ านวนเงนิทุน  

   1. วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก  ในวงเงิน  100,000.- บาท ต่อเร่ือง  
   2. วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท    ในวงเงิน  50,000.- บาท ต่อเร่ือง  

 รับสมคัรปีละ 2 คร้ัง ประมาณเดือนสิงหาคมและมกราคม ของทุกปี  
 
7.1.4. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

  จ านวนเงนิทุน จ านวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท 
 คุณสมบัต ิ 1. มีสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ในขณะท่ียืน่สมคัรขอรับทุน  

2. เป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นระหวา่งการรับหรือเคยไดรั้บทุนการศึกษาวจิยั ในขณะท่ีศึกษาอยู ่  
 ในระดบับณัฑิตศึกษา    ทั้งท่ีเป็นทุนภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 
   3. เป็นวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 

 รับสมคัรปีละ 2 คร้ัง ประมาณเดือนสิงหาคมและมกราคม ของทุกปี  
 
7.1.5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา เพือ่ศึกษาวจิยั ณ ต่างประเทศ   

  คุณสมบัต ิ 1. เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรท่ีท าวทิยานิพนธ์  
   2. เป็นวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 
  บณัฑิตวทิยาลยัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแยกตามกลุ่มประเทศท่ีสถาบนัการศึกษานั้นตั้งอยูเ่พ่ือเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆโดยจ่ายในลกัษณะเหมาจ่ายใน
อตัรา (บาท) ดงัต่อไปน้ี  

ที ่ กลุ่มประเทศ วงเงนิ 
1 ทวปีเอเซีย นอกจาก 2 และ 3 30,000 
2 อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 35,000 
3 จีน เกาหลี ฮ่องกง ไตห้วนั เอเชียตะวนัตก   50,000 
4 ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ยโุรปตะวนัออก  60,000 
5 ยโุรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา 70,000 
6 ประเทศอ่ืนๆ วงเงินอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

  
โดยรับสมคัรปีละ 2 คร้ัง ประมาณเดือนสิงหาคม – กนัยายน และ กมุภาพนัธ์ - มีนาคม ของทุกปี  
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7.1.6  ทุนวจิยั ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพือ่ให้สามารถรับนักศึกษาทีม่คีวามสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลกัสูตรและท าวจิยัในสาขาทีอ่าจารย์มคีวามเช่ียวชาญ 

เป็นทุนวจิยัท่ีใหผ้า่นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เป็นผูเ้สนอโครงการเพ่ือขอรับทุน เพ่ือรับนกัศึกษาท่ีมี
ความสามารถและศกัยภาพสูง  
  คุณสมบัต ิ (รายละเอียดในประกาศรับสมคัร)   

1. คุณสมบติัของอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรับทุน  
 2. คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน  

- กรณีของการเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท  
- กรณีของการเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

 จ านวนเงนิทุน ทุนท่ีใหผ้า่นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1.  ทุนระดบัปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
 2. ทุนระดบัปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 
 ในกรณีเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีถึงระดบัปริญญาเอก ใหส้มคัรทุนในระดบัปริญญาโทก่อน    
 

ก าหนดการรับสมคัร  ประมาณเดือนธนัวาคมของทุกปี 
 

7.1.7  ทุนราชกรีฑาสโมสร   
คุณสมบัติ เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 เป็นผูมี้ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 
จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท ระยะเวลาใหทุ้น 2 ปีติดต่อกนั โดยแบ่งเป็น 2 งวด ๆ ละ 15,000 บาท  

 

 สามารถสอบถามรายละเอยีด เงือ่นไขการรับสมคัรทุนต่าง ๆ ได้ทีบ่ัณฑิตวทิยาลยั สามารถดูข้อมูลเพิม่เตมิและ
ดาวน์โหลดประกาศ ใบสมคัรได้ทีเ่วบ็ไซต์บัณฑิตวทิยาลยั  http://gs.kku.ac.th/ 
 

7.2 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น มี ส านกัวิทยบริการ(ส านกัหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
การใหบ้ริการการศึกษามีหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์และโสตทศันวสัดุทุกสาขาวชิา รวมทั้งวทิยานิพนธ์และหนงัสืออา้งอิงต่างๆ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา นอกจากน้ีในบางคณะและบางภาควิชา ยงัมี
หอ้งสมุดเฉพาะต่างหาก ซ่ึงจะมีหนงัสือและส่ิงพิมพเ์ฉพาะสาขาวชิาไวใ้หบ้ริการ 
 

7.3 ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีศูนยค์อมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการส าหรับอาจารย ์ ขา้ราชการ 
และนกัศึกษา ในการเขา้ใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือปฏิบติังานต่าง ๆ เช่น พิมพร์ายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีบริการเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต ซ่ึงนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
สามารถขอเป็นผูใ้ชไ้ด ้

http://gs.kku.ac.th/
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7.4 การพฒันาศักยภาพทางวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา 
 บณัฑิตวิทยาลยั จดัให้มีการอบรมความรู้เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา โดยในทุกภาค
การศึกษาจะมีการจดัอบรมประมาณ 30  หลกัสูตร หลกัสูตรละ  1 คร้ัง อาทิ การคน้ควา้ขอ้มูลในห้องสมุด การ
เขียนบรรณานุกรมและเอกสารอา้งอิง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม spss เป็นตน้ การจดัอบรมแต่ละคร้ัง 
บณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้นกัศึกษาทราบโดยทัว่กนั และสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ เวบไซตบ์ณัฑิตวิทยาลยั 
http://gs.kku.ac.th/ 
 

7.5 โภชนาการ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหมี้บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในราคาท่ีเหมาะสม โดยให้เอกชนเช่า
ด าเนินการภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนยค์อมเพลก็ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูบ่ริเวณ
หนา้อาคาร  ส านกัวทิยบริการ นอกจากน้ียงัมีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเปิดจ าหน่ายในวนัราชการ 
 

7.6 รถโดยสารประจ าทาง 
รถขนส่งมวลชน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
1.  เส้นทางและตารางเวลาการเดนิรถ 
เสน้ทางสายการเดินรถโดยสารและการเปิดการบริการ ก าหนดใหมี้สายเดินรถ เป็น 3 สาย
หลกั และก าหนดการเปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 
• สายสีแดง ระยะทางโดยรวมประมาณ 7.95 กม.  
• สายสีเหลือง ระยะทางโดยรวมประมาณ 7.09 กม.  
• สายสีน ้ าเงิน ระยะทางโดยรวมประมาณ 6.70 กม.  
• สายสีสม้   
2.  ตารางเวลาการให้บริการ 
• ใหบ้ริการทุกวนัเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
• เร่ิมตน้ ณ ตน้สาย ตั้งเวลา 07.00น. และหยดุบริการ ณ ตน้สายในเวลาประมาณ 21.00 น. 
3.  การเดนิรถให้บริการ  
• การออกเดินรถใหบ้ริการ ก าหนดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 5 นาที ณ ตน้สาย (บริเวณหอพกั
นกัศึกษา 9 หลงั) ซ่ึงเวลาจะมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความหนาแน่นของการใชบ้ริการ 
โดยใหเ้ดินรถบริการในแต่ละสายในลกัษณะวนรอบ และเดินรถทางเดียว 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัขอนแก่นมอบให้เอกชนจดัวิ่งรถบริการรับ-ส่งผูโ้ดยสารภายในมหาวิทยาลยั 
ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัในเมืองขอนแก่น ระหวา่งเวลา 6.00 – 22.00 น. โดยมีรถโดยสารวิ่งผ่าน ไดแ้ก่  

สาย 8 สีฟ้า สายเก่า วิ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
สายใหม่  วิ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถึงหอ 9 หลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 สาย 16 สีแดง สายใหม่  วิ่งจากหมู่บา้นกนัยารัตน์(โนนทนั) ถึง หอ 9 หลงั 
 

http://gs.kku.ac.th/
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7.7 บริการไปรษณีย์ 
 ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่นมีท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข โดยความร่วมมือของการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
บริเวณลานจอดรถ ศูนยค์อมเพลก็  รหสัไปรษณียข์องมหาวทิยาลยัขอนแก่น คือ 40002 
 

7.8 บริการธนาคาร 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีท่ีท าการธนาคารพาณิชยส์ าหรับใหบ้ริการ 6 ธนาคาร คือ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์   ถนนมิตรภาพ  และสาขายอ่ย 2 แห่ง ดงัน้ี 1. ตั้งอยูศู่นยค์อมเพลก็  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  2. ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยูบ่ริเวณจุดรับส่งผูป่้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  1 ศูนยค์อมเพลก็  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  1  ศูนยค์อมเพลก็  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  1 ศูนยค์อมเพลก็  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ธนาคารออมสิน ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  2  ศูนยค์อมเพลก็  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

7.9           ศูนย์คอมเพลก็ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มีศูนยค์อมเพล็ก เป็นศูนยอ์าหาร และศูนยร์วมร้านคา้ต่าง ๆ  เช่น ศูนยห์นงัสือ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สหกรณ์ร้านคา้  การใหบ้ริการธนาคาร ร้านบริการ Internet  ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านจ าหน่ายตัว๋
เคร่ืองบิน ตัว๋รถปรับอากาศ  ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้อาคาร ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

7.10        ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีศูนยสุ์ขภาพนักศึกษา  ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้บริการสุขภาพนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัขอนแก่นและ
ประชาชนทัว่ไป  ตั้งอยูท่ี่ หลงัศูนยอ์าหารและบริการ 1 (หลงัคอมเพล็กซ์) เวลาให้บริการ ทุกวนัราชการ  ตลอด
ช่วงเวลา  08.00 – 20.00 น. ให้บริการโดยแพทยอ์อกตรวจ 1 คน ช่วงเชา้ เวลา 09.00-11.00 น.  ช่วงบ่าย เวลา 
12.00-16.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. ส าหรับการบริการโดยพยาบาลจะมีตลอดช่วงเวลาท าการ                    
** นอกเวลา  ใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ** 

 
7.11         การประกนัอุบัตเิหตุ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ไดจ้ดัใหมี้การประกนัอุบติัเหตุ   ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกคน 
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ตอนที� � 

คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั 

 

8.1  คณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น  วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที)  4  อาจารย์

ระดบับณัฑิตศึกษา  ขอ้ 16-24  ไดใ้หค้วามหมายและกาํหนดคุณสมบติัของอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ซึ) งรายชื)อ
คณาจารยใ์นคู่มือบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556  นี7   เป็นรายชื)อที)  บณัฑิตวิทยาลยัไดส้าํรวจสถานภาพปัจจุบนั
ของคณาจารยจ์ากภาควชิา/สาขาวชิาต่างๆ ที)เปิดสอนหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาเท่านั7น โดยไดท้าํการสาํรวจ
สถานภาพปัจจุบนัของอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา เมื)อเดือน พฤษภาคม ?@@6  สาํหรับคาํยอ่ทา้ยรายชื)อ  หมายถึง 
การที)อาจารยจ์ะปฏิบติัหนา้ที)ในการสอนหรือเป็นอาจารยที์)ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในหลกัสูตรระดบั
ใดนั7น  จะตอ้งมีคุณสมบติัและมีเงื)อนไขอื)นประกอบ เช่น ตอ้งมีประสบการณ์สอนหรือมีผลงานวิจยั เป็นตน้ รายชื)อ
คณาจารยด์งักล่าวจาํแนกตามคณะต่าง ๆ ซึ) งปัจจุบนับางคณะไดมี้การยุบรวมภาควิชา และ/หรือเปลี)ยนจากภาควิชา
เป็นกลุ่มสาขาวชิา  กลุ่มวชิา หรือสาํนกัวชิาการ  
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คณะวทิยาศาสตร์ 

ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ธวชั ช่างผสั Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมจิต โชติชยัสถิตย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุพจน์ ไวทย์างกรู วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จิระสุข อิฐรัตน์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธิT  Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิT  วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.คณิต  มุกดาใส วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คาํสิงห์ นนเลาพล วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นรากร คณาศรี วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บณัฑิต ภิบาลจอมมี Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประกิต จาํปาชนม ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิกลุ ภูผาสุข วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วจิารณ์ สดศิริ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒันา เถาวทิ์พย ์ Ph.D.(Applied Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธีรนนัท ์พฤกษก์นัทรากร วท.ม.(ชีวสถิติ) ท+วจ+ป - 
ผศ. ประภทัร วเิศษมงคลชยั วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุณี อษัฎายธุ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.จีระยทุธ เวทยจี์ระพงศ ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั7งกาญจนวงศ ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ทศพร  ทองจนัทึก Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ทศพร  แถลงธรรม วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. บญัชา อานนทกิ์จพานิช Dr.rer.nat.(Computer Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ประภาพิมนต ์ปริวติั ปร.ด.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รัชตะ โปชยวณิช ปร.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. รจนา เชี)ยวชาญ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วริษา  นาคพิมพ ์ ปร.ดร.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรีะชยั  สาระคร ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วชัรินทร์ คล่องดี วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วลัลภา วงศศี์ลธรรม ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาคณิตศาสตร์ (ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
อ.ดร. เสวยีน ใจดี Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมนึก วรวเิศษ Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนนัต ์เครือทรัพยถ์าวร ปร.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. องัคณา บุญยดื วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กนกวรรณ วงศจ์นัทร์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.จุมาพร โสหนองบวั M.Sc.(Immunology) ท+วจ+ป - 
อ.นวรัตน์ เอกกา้นตรง วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ปิยทสัน์  ฉตัรวรวทิย ์ M.Sc.(Computer Sciences) ท+วจ+ป - 
อ.มงคล ตุน้ทพัไทย วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.พงศกร  ยศแกว้ วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. สมเกียรติ พานอ้ย วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. สมศกัดิT  อนนัตสุ์วรรณชยั วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเคม ี 
ศ.ดร. สุจิตรา ยงัมี Ph.D.(Inorganic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ขวญัใจ กนกเมธากลุ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฉว ีเยน็ใจ ปร.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เฉลิม เรืองวริิยะชยั Ph.D.(Analytical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวรุิทยั Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ ์ D.Eng.(Inorganic Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ววิฒัน์ หาญวจนวงศ ์ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศกัดิT สิทธิT  จนัทร์ไทย Ph.D.(Bio-Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศุภลกัษณ์ ศรีจารนยั Ph.D.(Analytical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมเดช กนกเมธากลุ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. รัตนา มหาชยั วท.ม.(เคมี-เคมีวเิคราะห์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุธา ภู่สิทธิศกัดิT  วท.ม.(เคมีวเิคราะห์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คชัรินทร์ ศิริวงศ ์ Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จินดา เขม็ประสิทธิT  Ph.D.(Ceramics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชนกพร เผา่ศิริ Ph.D.(Medicinal Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชูศกัดิT  พนูสวสัดิT  Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไชยวฒัน์ รักสกลุพิวฒัน์ Ph.D.(Polymer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปวณีา ฆารไสว Ph.D.(Organic Polymer 

Chemistry) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเคม ี(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. พนาวลัย ์หมู่โสภณ วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พฒันา ธีรพรชยัสิทธิT  Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รจนา บุระคาํ ปร.ด.(เคมีวเิคราะห์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วทิยา เงินแท ้ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนยั Ph.D.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมหญิง ลีลาทรัพยเ์จริญ Ph.D.(Chemistry and 

Biochemistry) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สิทธิพงษ ์อาํนวยพานิชย ์ Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อจัฉรา ศิริมงัคะลา Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อญัชุลี ฉวรีาช Ph.D.(Inorganic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สุรางคนา  มาตยว์เิศษ Ph.D.(Polymer Science and 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. อารยนั จนัศรี วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กิ)งแกว้ ฉายากลุ ชนาภทัรภณ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศไ์พศาล วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เจา้ทรัพย ์ บุญมาก วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย ์ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พิทกัษ ์นาสมใจ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พิทยากรณ์  นอ้ยทรงค ์ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พนูสุข ภูสิมมา Ph.D.(Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.มงคล บวัใหญ่รักษา วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. รัศมี  เหลก็พรม วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศิรินุช  ลอยหา วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ศิริรัตน์ สดงาม Ph.D.(Biomolecular Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุจิตรา กลิ)นศรีสุข Ph.D.(Inorganic  Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุวตัร นานนัท ์ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา ปร.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. โฉมศรี ศิริวงศ ์ วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี) ท+วจ+ป - 
อ. วจิิตรา วเิชียรศรี M.sc.(Polymer Science) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาจุลชีววทิยา 
รศ. งามนิจ นนทโส วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร จุฑาพร แสวงแกว้ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาจุลชีววทิยา(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ธีรศกัดิT  สมดี Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประสาท โพธิT นิ)มแดง Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ Doctoral(Sciences des Aliments) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วยิะดา มงคลธนารักษ ์ Ph.D.(Molecular Biology and 

Biotechnology) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. วไิลลกัษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรรณดี บญัญติัรัชต ปร.ด.(โรคพืชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุรศกัดิT  ศิริพรอดุลศิลป์ Ph.D.(Biophysics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ ์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โสภณ บุญลือ Ph.D. (Applied Biosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นนัทวนั ฤทธิT เดช Dr.rer.nat.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พลสณัห์ มหาขนัธ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อชัฌา บุญมี Dr.rer.nat.(Molecular biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาชีวเคม ี
ศ.ดร. นิสนัต ์สตัยาศยั Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย ์ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศกัดา ดาดวง Ph.D.(Applied Biological Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมปอง ธรรมศิริรักษ ์ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง Ph.D.(Biochemistry & 

Physiology) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ธนเศรษฐ ์เสนาวงศ ์ Ph.D.(Molecular and Cellular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิภา มิลินทวสิมยั วท.ด.(ปฐพีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประสาร สวสัดิT ซิตงั Ph.D.(Nutritional Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปวณีา พงษด์นตรี Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รินา ภทัรมานนท ์ Ph.D.(Biological Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุพร นุชดาํรงค ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กลุศิริ  เสนาวงศ ์ ปร.ด.(อณูพนัธุศาสตร์-พนัธุ

วศิวกรรมศาสตร์) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ชไมพร  จาํปาศรี ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมพร เกษแกว้ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาชีววทิยา 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ศ.ดร. ประนอม จนัทรโณทยั Ph.D.(Plant Taxonomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวรีาช ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นฤมล แสงประดบั Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกลุพิศุทธิT  Ph.D.(Plant Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พินิจ หวงัสมนึก ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. มานิตย ์โฆษิตตระกลู Ph.D.(Horticulture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุมนทิพย ์บุนนาค Ph.D.(Plant Transformation) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง ปร.ด.(ชีววทิยา) ท+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อาํพา เหลืองภิรมย ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล Ph.D.(Botany) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จนัทร์ทิพย ์ ช่วยเงิน Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ณฐัปภสัร์  ตนัติสุวชิวงษ ์ Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิศารัตน์ ตั7งไพโรจน์วงศ ์ Ph.D.(Ecology and Evolutionary Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ประวณีา มณีรัตนรุ่งโรจน์ ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรียา หวงัสมนึก Ph.D.(Plant Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิมพว์ดี พรพงศรุ่์งเรือง Ph.D.(Plant Systematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรรณี รัตนแสง คาร์ด ปร.ด.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ละเอียด  นาคกระแสร์ Ph.D.(Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒันา พฒันากลู Ph.D.(Plant Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วภูิ  กตุะนนัท ์ วท.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมพงษ ์สิทธิพรหม Ph.D.(Trop.Med) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปรียะวฒิุ วชัรานนท ์ วท.ม.(สตัววทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กลัยา กองเงิน ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กลัยา ศรีประทีป วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พรพิมล เจียระนยัปรีเปรม Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง Ph.D.(Genetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วฒันชยั  ลน้ทม ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมัภาษณ์ คุณสุข Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาชีววทิยา(ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
อ.ดร. อมรรัตน์ มีสวาสดิT  Ph.D.(Plant Taxonomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาฟิสิกส์ 
รศ.ดร. วทิยา อมรกิจบาํรุง วท.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ววิธัน์ ยงัดี Ph.D.(Bio-Medical Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เอกพรรณ สวสัดิT ซิตงั Dr.rer.nat.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนูสิทธิT  บุรินทร์ประโคน Ph.D.(Mat.Eng.& Mat Dsgn.) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พฒันา ภู่วนิชย ์ Ph.D.(Bio-Medical Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมคัร์ พิมานแพง Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุปรีดิT  พินิจสุนทร Ph.D.(Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรีประจกัร์ ครองสุข วท.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ ์ Ph.D.(Astronomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธีรยทุธ ชาญนุวงศ ์ วท.ม.(ฟิสิกส์ประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. ปัณณวฒัน์ ศกัดิT ทศันา วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ววิฒัน์ นิติวรนนัท ์ วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
ผศ. สยาม ชูถิ)น วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อนุสรณ์ ศรีธีระวโิรจน์ วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กิติยานี  อาษานอก ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชยัพจน์ มุทาพร ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ไชยพงษ ์เรืองสุวรรณ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีระพงษ ์ พวงมะลิ Ph.D.(Nanotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีรศกัดิT   คาํวรรณะ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นงลกัษณ์  มีทอง Ph.D.(Structural and 

Environmental Materials) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ปนสัดา  อวคุิณประเสริฐ Ph.D.(Medical Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ประสิทธิT   ทองใบ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรจกัร ศรีพชัราวธุ Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประเสริฐ แข่งขนั Ph.D.(Solid State Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พิมสิรี สุวรรณะ Ph.D.(Materials Science and 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.พาวนีิ  กลางท่าไค่ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกลู Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาฟิสิกส์(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.วยิะดา  หาญชนะ Ph.D.(Environmental and 
Material Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. สมพร ขนัเงิน Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุจิตตรา  แดงสกลุ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อภิโชค ตั7งตระการ Ph.D.(Materials Science and 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.อภิวฒัน์  ชมภูสอ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. นาท เสาวดี วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
อ. ศิริธร บุรานุรักษ ์ วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี ท+วจ+ป - 
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวสัดิT  Docteur-Ingenieur(Remote Sensing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ D.Tech.Sci.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศาสตรา วงศธ์นวสุ D.Tech.Sci.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จกัรชยั  โสอินทร์ Ph.D. (Computer Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ ปร.ด.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พธุษดี ศิริแสงตระกลู Ph.D.(Interdisciplinary Intelligent 

Systems Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวรีะกาํธร วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิรภทัร เชี)ยวชาญวฒันา Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. บุญทรัพย ์ไวคาํ M.Sc.(Computer Science) ท+วจ+ป - 
ผศ. บุญส่ง วฒันกิจ วท.ม.(วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. สนัติ ทินตะนยั พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. อุรฉตัร โคแกว้ M.Sc.(Computer Science) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.คาํรณ สุนติั Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเลก็ Ph.D.(Electronic System Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชยัพล  กีรติกสิกร Ph.D. (Survey Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีระยทุธ ทองเครือ Ph.D.(Information Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นนัทน์ภสั เบญจมาศ Ph.D. (Computer Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พิพธัน์ เรืองแสง Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.มลัลิกา วฒันะ Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรารัตน์ สงฆแ์ป้น Ph.D. (Computer Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉนัท ์ D.Eng.Electrical Engineering  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ณกร วฒันกิจ วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

อ. ปวณีา วนัชยั วท.ม.(สถิติประยกุต ์สาขาการ
จดัระบบสารสนเทศ) 

ท+วจ+ป - 

อ. รภสัสิทธิT   ชินภทัรจีรัสถ ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. วชิราวธุ ธรรมวเิศษ วท.ม.(วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
อ. สถาพร ไพบูลยศ์กัดิT  วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

อ. สมชยั อษัฎายธุ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. อภิศกัดิT  พฒันจกัร พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. อุราวรรณ จนัทร์เกษ วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม 
ผศ.ดร. พิสิฎฐ ์เจริญสุดใจ Ph.D.(Environmental Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. เพญ็ประภา เพชระบูรณิน วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อจัฉราภรณ์ ภกัดี Ph.D.(Forest Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เตือนใจ ดุลยจิ์นดาชบาพร M.Eng.(Environmental 

Technology and Management) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร.ทศพล ไชยอนนัตพ์ร Dr.rer.nat.(Animal Ecology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ลาํใย ณีรัตนพนัธ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์สิ)งแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วงัวร สงัฆเมธาว ี Ph.D.(Conservation Ecology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์สิ)งแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วริงรอง มงคลธรรม วท.ม.(พลงังานทดแทน) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาสถิต ิ
รศ.ดร. สุพรรณี อึ7งปัญสตัวงศ ์ ปร.ด.(การประเมินการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อโนทยั ตรีวานิช Ph.D.(Statistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. รังสรรค ์เนียมสนิท พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วชุิดา ไชยศิวามงคล สต.ม.(สถิติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กลุยา พฒันากลู ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาสถิต(ิต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยรีุสวรรค ์ วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปราโมทย ์ครองยทุธ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. สุกญัญา เรืองสุวรรณ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. สุรเดช ถาวรพิทกัษ ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วฒิุชยั  ศรีโสดาพล ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เปรม จนัทร์สวา่ง วท.ม.(วทิยาการคณนา) ท+วจ+ป - 
อ. ยภุาพร ตงประสิทธิT  พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
สํานักงานคณบด ี
ผศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง Ph.D.(Plant Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวฒันา
นนท ์

วท.ด.(ชีววทิยาสิ)งแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.นิศาชล แจง้พรมมา ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรรณา  ศิริแสงตระกลู ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
  คณะเกษตรศาสตร์     
ภาควชิาประมง 
รศ.ดร. เพญ็พรรณ ศรีสกลุเตียว Ph.D.(Fishery Resources 

Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. สมพงษ ์ดุลยจิ์นดาชบาพร Ph.D.(Fisheries and Aquaculture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธงชยั จาํปาศรี Ph.D.(Molecular Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิลุบล กิจอนัเจริญ Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.บณัฑิต ยวงสร้อย ปร.ด.(เพาะเลี7ยงสตัวน์ํ7 า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รักพงษ ์เพชรคาํ Ph.D.(Biomedical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริภาว ีเจริญวฒันศกัดิT  ปร.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมสมร แกว้บริสุทธิT  Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรุณีพงศ ์ศรีสถาพร ปร.ด.(สตัวศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.สุธี  วงศม์ณีประทีป ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พรเทพ เนียมพิทกัษ ์ วท.ม.(เพาะเลี7ยงสตัวน์ํ7 า) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร    
ศ.ดร. ปัทมา วทิตยากร แรมโบ Ph.D.(Soil Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. อนนัต ์พลธานี Ph.D.(Agronomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ Ph.D.(Plant Breeding and Plant 

Genetics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร   (ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. ชุติพงศ ์อรรคแสง Ph.D.(Plant Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื7อสาวถี Ph.D.(Environmental 

Remediation, Public Health) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. นิวฒั เสนาะเมือง Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นุชรีย ์ศิริ Dr.Sc.Agr.(Entomology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บุญมี ศิริ Dr.Sc.Agr.(Crops  Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พรทิพย ์วงศแ์กว้ Dr.Agr.(Plant Pathology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรี แสนจนัทร์ D.Agr.(Soil Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยพุา หาญบุญทรง Ph.D.(Entomology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เริงศกัดิT  กตเวทิน Ph.D.(Remote Sensing and Land Use) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วทิยา ตรีโลเกศ Ph.D.(Environmental Symbiotic 

Studies) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. วโิรจน์ ขลิบสุวรรณ Ph.D.(Microbial Control) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรีะศกัดิT  ศกัดิT ศิริรัตน์ Dr.-Ing.(Plant Pathology and Plant 

Protection) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. ศิวลิยั สิริมงัครารัตน์ Dr.Sc.Agr.(Entomology and Plant 
Protection) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. สนั)น จอกลอย Ph.D.(Plant Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สงัคม เตชะวงคเ์สถียร Ph.D.(Posthavest Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงคเ์สถียร D.Agr. (Plant Breeding) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อาํนวย คาํตื7อ Ph.D.(Plant Breeding) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิริยา สงัขท์องวเิศษ Ph.D.(Biologie integrative des plantes) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย  อิวาย Ph.D.(Ecotoxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกรู Ph.D.(Horticulture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พลงั สุริหาร ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภทัร์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ปร.ด.(พืชไร่), Ph.D.(Physiologie 

Vegetale) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สุมนา นีระ Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อุบล ตงัควานิช ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เกรียงศกัดิT  จนัโททยั วท.ม.(ปฐพีศาสตร์) ท+วจ+ป - 
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ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร   (ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. ชาญชยั ถาวรอนุกลูกิจ วท.ม.(กีฏวทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. จิรวฒัน์ สนิทชน ปร.ด.(พืชไร่-นา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภกัดิT  Ph.D.(Entomology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เทพฤทธิT  ตุลาพิทกัษ ์ D.Agr.(Soil Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นนัทวฒิุ จงรั7 งกลาง ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นิสิต คาํหลา้ ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประกายจนัทร์ นิ)มกิ)งรัตน์ Dr.Agr.(Agriculture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พชัริน ส่งศรี ปร.ด.(การปรับปรุงพนัธ์ุพืช) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พฤกษา  หลา้วงษา วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ภาณุพล  หงษภ์กัดี วท.ด.(พืชสวน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วถีิ เหมือนวอน วท.ด.(กีฎวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วไิลลกัษณ์ ชินะจิตร Dr.Agr.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรรณวภิา แกว้ประดิษฐ ์พลพินิจ ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุวติา แสไพศาล ปร.ด.(โรคพืช) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สนัติไมตรี กอ้นคาํดี ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. หทยัทิพย ์ชาชิโย Ph.D.(Agronomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ Doctoral Degree(Agriculure 

(Plant)) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. อนนัต ์วงเจริญ Ph.D.(Ecosytem  diversity) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข Ph.D.(Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อรุณี  พรมคาํบุตร ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชานนท ์ลาภจิตร วท.ม.(พืชสวน) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. นฤมล แกว้จาํปา Ph.D.(Bioresource Production 

Sciences) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. มลัลิกา ศรีสุธรรม วท.ม.(วนศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. รณรงค ์อยูเ่กตุ วท.ม.(พืชสวน) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
รศ. นงลกัษณ์ สุพรรณไชยมาตย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เพียรศกัดิT  ภกัดี วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากลุ Ph.D.(Development and  

Agricultural Economics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู Ph.D.(Agricultural Economic) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเกษตร(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.ปริชาติ แสงคาํเฉลียง Ph.D.(Agribusiness 
Management) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. พชัรี สุริยะ Doctor of  Philosophy ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานนัท ์ Doctor of  Philosophy ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สาธิต อดิตโต Doctor of  Philosophy ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
อ.ภคพล สายหยดุ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท+วจ+ป - 
อ. วรีะ ภาคอุทยั วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท+วจ+ป - 
อ.สายหยดุ มะวงศไ์ว วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาส่งเสริมการเกษตร   
รศ.ดร. ชยัชาญ วงศส์ามญั Ph.D.(Agricultural Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นิวฒัน์ มาศวรรณา Ph.D.(Agricultural Extension) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ประภสัสร เตชะประเสริฐวทิยา วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิT  ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ไกรเลิศ ทวกีลุ M.App.Sc.(International Rural 

Development) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร.ภาณุพนัธ์ ประภาติกลุ ปร.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและ
พฒันาชนบท) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. ดวงกมล สุวรรณฤทธิT  วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท+วจ+ป - 
อ. พชัราภรณ์  ภูมิจนัทึก วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท+วจ+ป - 
อ. ฝากจิต  ปาลินทร ลาภจิตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 
ศ.ดร. เมธา วรรณพฒัน์ Ph.D.Post Doc.(Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย ์ Ph.D.(Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร Ph.D.(Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไชยณรงค ์นาวานุเคราะห์ Ph.D.(Animal & Range Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เทวนิทร์ วงษพ์ระลบั Dr.Sc.Agr.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พรชยั ลอ้วลิยั Dr.Sc.Agr.(Grassland Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. มนตช์ยั ดวงจินดา Ph.D.(Animal and Dairy Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วโิรจน์ ภทัรจินดา Ph.D.(Animal and Dairy Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุทธิพงศ ์อุริยะพงศส์รรค ์ Ph.D.(Meat Science and 

Ruminant Nutrition) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 



 
 

 คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

478
 คู่

มือ
นัก

ศึก
ษา

 ��
��

 

ภาควชิาสัตวศาสตร์ (ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. สุรเดช พลเสน Ph.D.(Agro-Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เทอดศกัดิT  คาํเหมง็ วท.ม.(การผลิตสตัว)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภาวดี ภกัดี Ph.D.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยพิุน ผาสุข Ph.D.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วนิยั ใจขาน Ph.D.(Biosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒิุไกร บุญคุม้ ปร.ด.(สตัวศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน Ph.D.(Animal Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พิชญรั์ตน์ แสนไชยสุริยา วท.ม.(การผลิตสตัว)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. สจี กณัหาเรียง วท.ม.(สตัวบาล) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ธีรชยั หายทุกข ์ Dr.gar.(Tropica Animal Husbandry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วบิณัฑิตา จนัทร์กิติสกลุ วท.ด.(วทิยาการสืบพนัธ์ุ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สาวติรี วงศต์ั7งถิ)นฐาน Ph.D.(Biosciences and 

Biotechnology) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. สุวทิย ์ธีรพนัธุวฒัน์ Ph.D.(Animal Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อนุสรณ์  เชิดทอง ปร.ด.(สตัวศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พีระพงษ ์ แพงไพรี วท.ม.(การผลิตสตัว)์ ท+วจ+ป - 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์     

ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร 
รศ.ดร. สุนนัทา กิ)งไพบูลย ์ Ph.D.(Remote  Sensing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชยัยนัต ์จนัทร์ศิริ ปร.ด.(วศิวเครื)องจกัรกลเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วเิชียร ปลื7มกมล Ph.D.(Soil and Water 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิT  คนใหญ่ ปร.ด.(ทรัพยากรที)ดินและ
สิ)งแวดลอ้ม) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ D.Eng.(Agricultural Machinery 
and Management) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม ปร.ด.(วศิวเครื)องจกัรกลเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจนัทร์ D.Eng.(Farm Machinery and 

Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ขวญัตรี แสงประชาธนารักษ ์ Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. คาํนึง วาทโยธา D.Eng.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.โพยม สราภิรมย ์ ปร.ด.(วศิวกรรมสิ)งแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ Ph.D.(Computer Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วโิรจน์ ทวปีวรเดช M.Sc.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กานดา สายแกว้ Ph.D.(Computer Science and 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ดารณี หอมดี Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. บุญฤทธิT  กูเ้กียรติกลู วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท+วจ+ป - 
ผศ. พิเชษฐ เชี)ยวธนะกลุ M.Eng.(Telecommunication 

Engineering) 
ท+วจ+ป - 

ผศ. รุจชยั อึ7งอารุณยะว ี M.Sc.(Biomedical Engineering) ท+วจ+ป - 
ผศ. อนตัต ์เจ่าสกลุ วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กรชวลั  ชายผา Ph.D.(Electrical and Computer 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. กิตติT  เธียรธโนปจยั D.Eng.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จิระเดช พลสวสัดิT  ปร.ด.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชชัชยั คุณบวั Ph.D.(Information Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธชัพงศ ์ กตญัญกลุ Ph.D.(Mechanical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นวภคั เอื7ออนนัต ์ Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ภทัรวทิย ์พลพินิจ Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วสุ เชาวพ์านนท ์ Ph.D.(Information Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วาธิส ลีลาภทัร D.Eng.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วชิชา เฟื) องจนัทร์ Ph.D.(Electronic Systems 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ชวศิ ศรีจนัทร์ M.Sc.(Microelectronics and 
Microsystems) 

ท+วจ+ป - 

อ. ภาณุพงษ ์วนัจนัทึก M.Phil.(Computer Science) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี    
รศ.ดร. กนัยรัตน์ โหละสุต Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพนัธ์ุงาม Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ขนิษฐา คาํวลิยัศกัดิT  Ph.D.(Chemical and Process 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ประสงค ์วงศว์ชิา ปร.ด.(เทคโนโลยพีลงังาน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ปร.ด.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมเคม(ีต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. อาทิตย ์เนรมิตตกพงศ ์ D.Eng.(Environmental Chemistry 
and Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ ์ D.Eng.(Environmental Chemistry 
and Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. พนมกร ขวาของ วศ.ม.(ปิโตรเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กิติโรจน์  หวนัตาหลา ปร.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชยัภทัร เครือหงส์ D.Eng.(Metallurgy and 

Ceramics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. ทินกร คาํแสน Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรนภา เกษมศิริ วศ.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ยวุรัตน์ เงินเยน็ วศ.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์ Ph.D.(Chemical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ณฐัวรรธ ธนประดิษฐก์ลู วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.มลัลิกา ถาบุตร M.Eng.Sc.(Chemical  

Engineering) 
ท+วจ+ป - 

ภาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล 

รศ.ดร. กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั Ph.D.(Machine Design) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธนากร วงศว์ฒันาเสถียร Ph.D.(Mechanical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รัชพล สนัติวรากร Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมนึก ธีระกลุพิศุทธิT  Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม Ph.D.(Combustion) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุรสิทธิT  ปิยะศิลป์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุจินต ์บุรีรัตน์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ วศ.ด.(วศิวกรรมพลงังาน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อินทรชิต หอวจิิตร M.Eng.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั7งใจจิต Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฉตัรชยั เบญจปิยะพร Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชนกนนัท ์ สุขกาํเนิด Ph.D.(Bioresources utilization 

and exploration) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. เด่นพงษ ์สุดภกัดี Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวฒันา Ph.D.(Mechanical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ปุริมพฒัน์ สุจาํนงคโ์ตกลุ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิริวชิญ ์เตชะเจษฎารังษี Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภทัรา ปลื7มกมล วศ.ด.(วศิวกรรมระบบการผลิต) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กิตติ วเิชฏฐะพงษ ์ ปร.ด.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เขมจิต  เสนา ปร.ด.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จารุพล สุริยวนากลุ ปร.ด.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ณญัธวฒัน์ พลดี ปร.ด.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นาํพล มหายศนนัท ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อคัรพล จนัทร์อ่อน Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อญัชลี  แสงซา้ย Ph.D.(Material Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. คมสนั วชิชวตุ วศ.ม.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท+วจ+ป - 
อ. จิตติน ตรีพทุธรัตน์ วศ.ม.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท+วจ+ป - 
อ.ทรงศกัดิT  สุวรรณศรี วศ.ม.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวตัร Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย Ph.D.(Energy and Environment 

Science Program) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. วริะสิทธิT  อิ)มถวลิ Ph.D.(Electrical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติพงษ ์ตนัมิตร M.Eng.(Energy Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มงคล ลี7ประกอบบุญ วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อาํนาจ สุขศรี M.Sc.(High Voltage Electrical 

Insulation Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. จีรนุช เสงี)ยมศกัดิT  Ph.D.(Microelectronics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บุญยิ)ง เจริญ Ph.D.(Electrical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อาคม  แกว้ระวงั Ph.D.(Electrical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กิตติพงศ ์มีสวาสดิT  Ph.D.(Acoustics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นนัทกานต ์วงศเ์กษม Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นภสัต ์ไตรโรจน์ Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นรารัตน์  เรืองชยัจตุพร Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิT  Ph.D.(Advanced Robotics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปานหทยั บวัศรี D.Eng.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สถาพร  พรพรหมลิขิต Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ Ph.D.(Concrete Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. เฉลิมชยั พาวฒันา 
D.Eng.(Remote Sensing and 
Geogaphic Information System) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ Ph.D.(Geotechnical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วชัรินทร์ กาสลกั Ph.D.(Conservation and 

Utilization of Water and Soil 
Resources) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ชินะวฒัน์ มุกตพนัธ์ุ M.S.C.E.(Soil Mechanics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วนิยั ศรีอาํพร M.Eng.(Water Resources Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรีะ หอสกลุไท วศ.ม.(วศิวกรรมโยธา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กอปร ศรีนาวนิ Ph.D.(Construction Engineering 

and Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.จารึก ถีระวงษ ์ วศ.ด.(วศิกรรมโยธา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ Ph.D.(GIS/Remote Sensing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี D.Eng.(Geotechnical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณรงค ์เหลืองบุตรนาค Ph.D.(Construction Engineering 

and Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ลดัดา ตนัวาณิชกลุ Ph.D.(Transportation Systems 
Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.วนัชยั สะตะ ปร.ด.(วศิกรรมโยธา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฐัพงษ ์อารีมิตร Ph.D.(Structural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม D.Eng.(Transportation Engineering and 

Sociotechonlogy) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ธนัยดา พรรณเชษฐ ์ Ph.D.(Structural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พนกฤษณ คลงับุญครอง Ph.D.(Transportation Systems 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.รัตมณี นนัทสาร Ph.D.(Civil Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วชุิดา เสถียรนาม Ph.D.(Transportation Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ ์ M.Eng.(Structural Engineering) ท+วจ+ป - 



 

 

คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

483

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 ��

��
 

 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.กิตติเวช ขนัติยวชิยั Ph.D.(Water Resources 
Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.พศัพนัธน์ ชาญวสุนนัท ์ วศ.ด.(Construction Engineering 
and Management) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ปิยะวชัร ฝอยทอง วศ.ด.(วศิวกรรมโครงสร้าง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุรเชษฐ ์มั)งมีศรี วศ.ม.(วศิวกรรมโยธา) ท+วจ+ป - 
อ.สุรัตน์ ประมวลศกัดิกลุ MSIS (Spacial Information 

Science (Godesy)) 
ท+วจ+ป - 

ภาควชิาวศิวกรรมสิ�งแวดล้อม   
รศ.ดร. ภิญญฑิ์ตา มุ่งการดี Ph.D.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. วนัเพญ็ วโิรจนกฏู Ph.D.(Environmental Health 
Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. พชัรี หอวจิิตร M.Eng.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เนตรนภิส ตนัเตม็ทรัพย ์ Ph.D.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พนมชยั วรีะยทุธศิลป์ M.S.(Environmental Engineering) ท+วจ+ป - 
ผศ. อาวธุ ยิ7มแต ้ วศ.ม.(วศิวกรรมสิ)งแวดลอ้ม) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กลัยกร ขวญัมา Ph.D.(Environmental Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชชัวาล อยัยาธิติ Dr.Ing.(Environmental  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ไปรยา เฉยไสย Ph.D.(Environmental and Energy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธนากร  เมธาธรรม Ph.D.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มุจลินทร์ พนูประสิทธิT  Ph.D.(Environmental Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   
รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนนัท ์ Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ D.Eng.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศุภชยั ปทุมนากลุ Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชาญณรงค ์สายแกว้ Ph.D.(Industrail Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ดนยัพงศ ์เชษฐโชติศกัดิT  Ph.D.(Industrail Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปณิธาน พีรพฒันา D.Eng.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีพฒัน์ เศรษฐส์มบูรณ์ D.Eng.(Management System and 

Industrail Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.ธนา ราษฏร์ภกัดี วศ.ด.(วศิวกรรมเครื)องกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล Ph.D.(Material Sciences and 
Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.สุของัคณา แถลงภณัฑ ์ Ph.D.(Material Enginering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ ์ Ph.D.(Industrial and Systems 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ธีรวฒัน์ เหล่านภากลุ Ph.D.(Materials Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปนิทศัน์ สุรียธนาภาส Ph.D.(Decision Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. รักนอ้ย อคัรรุ่งเรืองกลุ Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมศกัดิT  หอมดี Ph.D.(Metallurgical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อภิชาติ บุญมา Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ทว ีนาครัชตะอมร M.S.(Industrial Engineering) ท+วจ+ป - 
อ.พีระพงศ ์ทา้วเพชร วศ.ม.(วศิวกรรมโลหการ) ท+วจ+ป - 

คณะเทคโนโลย ี

ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
รศ.ดร. พรเทพ ถนนแกว้ Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พฒันา เหล่าไพบูลย ์ Ph.D.(Fermentation Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ลกัขณา เหล่าไพบูลย ์ Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ 
Ph.D.(Metallurgical and 
Materials Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. สิทธิศกัดิT  อุปริวงศ ์ Ph.D.(Agricultural Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สิรินดา ยุน่ฉลาด Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง Ph.D.(Water Resources) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ขนิษฐา หมู่โสภิญ Dr.-Ing.(Chemical and 

Bioengineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. คณิต วชิิตพนัธ์ุ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรียก์มล กลั)นฤทธิT  Ph.D.(Plant Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ผกาวดี แกว้กนัเนตร Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มลัลิกา บุญมี Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วชิยั ลีลาวชัรมาศ Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีะ ปิยธีรวงศ ์ Doctor of Agr. Sci.(Biological 

Mechanisms and Functions) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. สามารถ มูลอามาตย ์ วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี) ท+วจ+ป - 
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ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. สุกานดา วชิิตพนัธ์ุ วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิT  วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เพญ็ศรี ปลั)งกลาง วท.ด.(การจดัการสิ)งแวดลอ้ม(สหสาขา)) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.อภิลกัษณ์ สลกัคาํ 
Ph.D.(Chemical Engineering and 
Analytical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ภาควชิาเทคโนโลยธีรณี 
รศ.ดร. เพียงตา สาตรักษ ์ Ph.D.(Geosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกลุ Ph.D.(Groundwater Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ลดัดา วรรณขาว M.S.(Geological Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เกียรติศกัดิT  ศรภิรมย ์ วท.ม.(ธรณีวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. พชัร์สุ วรรณขาว วท.ม.(ธรณีวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. วนิิจ ยงัมี M.Sc.(Engineering Geology) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุรชยั สมผดุง วท.ม.(ธรณีวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. หลา้ อาจวชิยั M.Sc.(Engineering Geology) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ณฐัวโิรจน์  ศิลารัตน์ วท.ด.(ธรณีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย ์ Ph.D.(Geophysics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กฤติกา ตระกลูงาม M.Sc.(Geo Enviromental Engineering) ท+วจ+ป - 
อ. นุศรา สุระโคตร M.Sc.(Petroleum Geoscience) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร 
รศ.ดร. บวรศกัดิT  ลีนานนท ์ Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สิงหนาท พวงจนัทน์แดง Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข ์ วท.ม.(เทคโนโลยทีางอาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกษม นนัทชยั Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จนัทนี อุริยะพงศส์รรค ์ Ph.D.(Food Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รัชฎา ตั7งวงคไ์ชย Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบติั Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธิT  Ph.D.(Food Process Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จินตนา ศรีผยุ วท.ด.(เทคโนโลยทีางอาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อมัพร    แซ่เอียว  ปร.ด.(พฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

เกษตร) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 



 
 

 คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

486
 คู่

มือ
นัก

ศึก
ษา

 ��
��

 

สํานักงานคณบด ี

โครงการจดัตั?งภาควชิาเทคโนโลยกีารผลติ   

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ผศ. พลฤทธิT  จุลมนต ์ M.Sc.(Macromolecular  Science 

and Engineering) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร.มานิดา  สวา่งเนตร Ph.D. (Industrial  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อาทิตย ์อภิโชติธนกลุ ปร.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธญัญา จนัทร์ประสพชยั M.Eng.(Mechanical) ท+วจ+ป - 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
รศ.ดร. ถาวร มิ)งสกลุ ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประสาน ตงัควฒันา Ph.D.(Veterinary Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชูชาติ กมลเลิศ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พีระพล สุขอว้น Ph.D.(Veterinary Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สายใจ กองเพชร ศศ.บ.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุวทิย ์อุปสยั วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาพยาธิชีววทิยา 
รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุทธิศกัดิT  นพวญิ�ูวงศ ์ วท.ม.(พยาธิวทิยาทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อารินี ชชัวาลชลธีระ สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จารุวรรณ คาํพา Ph.D.(Veterinary Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ราณี ซิงห์ Ph.D.(Chemical and Biological Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีพล ทวนีนัท ์ Ph.D.(Veterinary Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิริขจร ตงัควฒันา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ธนาคาร นะศรี M.S.(Animal Pathology) ท+วจ+ป - 
ผศ. วราภรณ์ ศุกลพงศ ์ วท.ม.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุรสิทธิT  อว้นพรมมา วท.ม.(พยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. เอกชยั ภทัรพนัธ์วเิชียร สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.สุภทัรตรา จิติมณี Ph.D.(พยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาเภสัชวทิยาและพษิวทิยา    
ผศ.ดร. กรวธุ พนัธ์อารีวฒันา Ph.D.(Veterinary Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จรีรัตน์ เอี)ยมสะอาด ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาศัลยศาสตร์และวทิยาการสืบพนัธ์ุ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี)ยมละมยั DVM.(Obstetrics and Gynacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปรีณนั จิตะสมบติั วท.ม.(ศลัยศาสตร์ทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มงคล โปร่งเจริญ สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นฤพนธ์ คาํพา Ph.D.(Veterinay Radioliogy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุชาติ วฒันชยั ปร.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ชยัวฒัน์ จรัสแสง วท.ม.(วทิยาการสืบพนัธุสตัว)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. ดวงเดือน แก่นคา้งพลู วท.ม.(ศลัยศาสตร์ทางสตัวแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. พงษธ์ร สุวรรณธาดา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
ผศ. สราวธุ ศรีงาม วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ศกัดิT ศิริ ศิริเสถียร Ph.D.(Reproductive Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.สุปราณี จิตรเพียร สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.ดร. ขวญัเกศ กนิษฐานนท ์ Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประภาพร ตั7งธนธานิช Ph.D.(สรีรวทิยาทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิสิทธิT  สุวรรณโชติ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พชันี ศรีงาม วท.ม.(สรีรวทิยา) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาสัตวแพทยสาธารณสุข 
รศ.ดร. คมกริช พิมพภ์กัดี Ph.D.(Toxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นริศร นางาม Ph.D.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บงกช นพผล Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประพนัธ์ศกัดิT  ฉวรีาช Ph.D.(Veterinary Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง Ph.D.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สรรเพชญ องักิติตระกลู Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชุลีพร จกัดิT สง่าวงษ ์ Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปิยวฒัน์ สายพนัธ์ุ Ph.D.(Veterinary Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
รศ.ดร. บณัฑิตย ์เตง็เจริญกลุ Ph.D.(Veterinary Embryology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวสัดิT  Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กลัยา เจือจนัทร์ วท.ม.(อายรุศาสตร์สตัวปี์ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คณิต ชูคนัหอม Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เจษฎา จิวากานนท ์ Ph.D.(Immunology of Reproduction) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ไชยพศัร์ ธาํรงยศวทิยากลุ Ph.D.(Veterinary Clinical Studies Bovine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาอายุรศาสตร์(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ประวทิย ์บุตรอุดม Ph.D.(Large Animal Clinical 
Sciences (Eqiune Exercise)) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สมโภชน์ วรีะกลุ Ph.D.(Microbacterium Infectious 
Diseases in Animal/Fish Diseases) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สาธร พรตระกลูพิพฒัน์ Dr.med.vet. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรัญ จนัทร์ลุน Ph.D.(Ruminant Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.พิมชนก สุวรรณธาดา สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.อารยาพร  มคธเพศ สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ทรรศิดา พลอยงาม Ph.D.(Molecular Veterinary Biosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธวชัชยั โพธิT เฮือง Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณชนก จนัทชุม วท.ด.(การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์

ประยกุต)์ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. ศุภวฒันากร วงศธ์นวสุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วภิาพร วรหาญ ค.ม.(การบริหารการพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จิตภินนัท ์ศรีจกัรโคตร ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พีรพงษ ์บุญสวสัดิT กลุชยั ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อภิญญา จาํปามูล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชยั Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รัชตวรรณ ศรีตระกลู พย.ม.(บริหารการพยาบาล) ท+วจ+ป - 

สาขาวชิาการผดุงครรภ์ขั?นสูง 
รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกลุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มณีรัตน์ ภทัรจินดา วท.ม.(อนามยัครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมพร วฒันนุกลูเกียรติ วท.ม.(การเจริญพนัธ์ุและวางแผน

ประชากร) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พกัตร์วไิล ศรีแสง Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โสมภทัร ศรไชย Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาการผดุงครรภ์ขั?นสูง(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. ปิยนุช บุญเพิ)ม ค.ม.(การบริหารการพยาบาล) ท+วจ+ป - 
ผศ. วลัภา บินสมประสงค ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อุสาห์ ศุภรพนัธ์ วท.ม.(การเจริญพนัธ์ุและวางแผน

ประชากร) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร. สมจิตร เมืองพิล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กรรณิการ์ โกฏิมนสัวนิชย ์ วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

อ.ชลรดา พนัธุชิน พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการพยาบาลครอบครัว 
รศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วรีะศิริ พย.ด.(นานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิมภา สุตรา วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พชัราภรณ์ เจนใจวทิย ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน 
รศ.ดร. เกษราวลัณ์ นิลวรางกรู Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ขนิษฐา นนัทบุตร Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พนิษฐา พานิชาชีวะกลุ ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.วนัเพญ็ ปัณราช ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแกว้ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เพชรไสว ลิ7มตระกลู วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ลฆัว ีปิยะบณัฑิตกลุ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วลิาวณัย ์ชมนิรัตน์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรสา กงตาล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วจิิตรา เสนา พย.ม.(การพยาบาลศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. เกศินี  สราญฤทธิชยั ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จารุณี สรกฤช พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) ท+วจ+ป - 
อ. เปรื)องจิตร ฆารรัศมี วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
รศ.ดร. วรรณภา ศรีธญัรัตน์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ผอ่งพรรณ อรุณแสง วท.ม.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประสบสุข ศรีแสนปาง ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ วท.ม.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. เพญ็จนัทร์ เลิศรัตน์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มยรีุ ลี)ทองอิน พย.ด.(นานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวฒันพงศ ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ลดาวลัย ์พนัธ์ุพาณิชย ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
รศ.ดร. บาํเพญ็จิต แสงชาติ พย.ด. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วพิร เสนารักษ ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อมัพรพรรณ  ธีรานุตร ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เอื7อมพร ทองกระจาย ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กลา้เผชิญ โชคบาํรุง ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชจัคเณค ์แพรขาว ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นงลกัษณ์ เมธากาญจนศกัดิT  Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ ์ พย.ด.(นานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปัทมา สุริต D.N.Sc. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โสภิดา ทดัพินิจ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ดลววิฒัน์ แสนโสม Master of Science in Nursing ท+วจ+ป - 
ผศ. ทิพวลัย ์โพธิแท่น วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. พรทิพย ์บุญพวง วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. พรรณวดี ตนัติศิรินทร์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. พิเชษฐ เรืองสุขสุด พย.ม.(การพยาบาลผูใ้หญ่) ท+วจ+ป - 
ผศ. เพลินตา ศิริปการ พย.ม.(การพยาบาลผูใ้หญ่) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุจารี อมรกิจบาํรุง วท.ม.(สรีรวทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ณิชาพตัร พฒิุคามิน Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วราลกัษณ์ กิตติวฒัน์ไพศาล D.N.Sc.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาสุขภาพจติและจติเวช 
รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชนกฤทยั ชื)นอารมณ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศรินรัตน์ จนัทพิมพ ์ พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ท+วจ+ป - 
อ.อิงคฎา โคตนารา พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ท+วจ+ป - 
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สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพเดก็ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. จินตนา ตั7งวรพงศช์ยั ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.จิราวรรณ แท่นวฒันกลุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชลิดา ธนฐัธีรกลุ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิลาวรรณ ฉนัทะปรีดา ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พลูสุข ศิริพลู Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วไิล เกิดผล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เสาวมาศ เถื)อนนาดี ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.แกว้กาญจน์ เสือรัมย ์ พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) ท+วจ+ป - 
ผศ. นิภา องัศุภากร วท.ม.(เภสชัศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.จุฬาภรณ์ แกว้ภกัดี Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุพฒันา  ศกัดิษฐานนท ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นนัทน์ริน ทีฆววิรรธน์ พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ท+วจ+ป - 
อ. อจัฉริยา วงษอิ์นทร์จนัทร์ พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ท+วจ+ป - 

คณะแพทยศาสตร์ 

คลงัเลอืดกลาง 
รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ ์ Ph.D.(Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินตนา พวัไพโรจน์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
รศ.ดร. มะลิวลัย ์นามกิ)ง ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณี ชยัจรูญคณารักษ ์ Ph.D.(Anatomical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิมาพร ขมะณะรงค ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โกวทิ ไชยศิวามงคล อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พรทิพย ์บุญเรืองศรี วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิพฒัน์พงษ ์แคนลา วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรวฒิุ วรพทุธพร วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จริยา อาํคา เวลบาท Ph.D.(Biomedical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ธาริณี  สวสัดิT พาณิชย ์ ปร.ด.(ชีวภาพทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปาริฉตัร ประจะเนย ์ Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วนสันนัท ์แป้นนางรอง ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วภิาว ีหีบแกว้ Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สิทธิชยั เอี)ยมสะอาด Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธนรัฐ จนัทอุปฬี อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิากายวภิาคศาสตร์(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. ปัญญา ทว้มสุข อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วไิลวรรณ หมอ้ทอง อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ธณัยสิ์ตา อนนัตธี์ระกลุ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. นวพร เตชาทววีรรณ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปัทมา อมาตยคง วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. มาลินี เกิดกญุชร วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ยรรยง ทุมแสน วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อาํนาจ ไชยชุน วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.นงนุช เอื7อบณัฑิต ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วราภรณ์ สาแกว้ Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
ศ. จามรี ธีรตกลุพิศาล วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร

(กมุารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ.ผกากรอง ลุมพิกานนท ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมตัร
บตัร(กมุารเวชศาสตร์โรคติดเชื7อ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ.มนสั ปะนะมณฑา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมตัร
บตัร(กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ. สุมิตร สุตรา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตบั) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมตัรบตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก) 

ท/อ+วจ+ป 
ท/อ+วจ 

ศ.อวยพร ปะนะมณฑา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมตัร
บตัร(กมุารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. กสุุมา ชูศิลป์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์โภชนาการ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ชาญชยั พานทองวริิยะกลุ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์โภชนาการ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ณรงค ์เอื7อวชิญาแพทย ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกลุ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาํเนิด) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิากมุารเวชศาสตร์(ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ. เพญ็ศรี โควสุวรรณ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร

เวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตบั) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ภพ โกศลารักษ ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์โรคติดเชื7อ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. วบูิลย ์วรีะอาชากลุ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมพนธ์ ทศันิยม วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร

(กมุารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. สุรพล เวยีงนนท ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมตัรบตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. อภิชาติ จิระวฒิุพงศ ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร

(กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ) 
ท/อ+วจ+ป 

ท/อ+วจ 
ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร

(กมุารเวชศาสตร์ตจวทิยา) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาํเนิด) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชาญยทุธ์ ศุภคุณภิญโญ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. พชัรี คาํวลิยัศกัดิT  วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. รสวนัต ์อารีมิตร วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. สุวรรณี วษิณุโยธิน วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์โรคไต) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. กณุฑล  วชิาจารย ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดารา  ไมเ้รียง วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ยทุธพงศ ์ วงศส์วสัดิวฒัน์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, กมุารเวชศาสตรโรคหวัใจ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. รัฐพล อุปลา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, กมุารเวช

ศาสตร์โรคระบบหายใจ) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ลีลาวดี  เตชาเสถียร วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, กมุารเวชศาสตร์โรคผิวหนงั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุนีย ์พนมบวัเลิศ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์,อนุมติักมุารเวช

ศาสตร์โรคไต) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาจกัษุวทิยา 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ศ. ยศอนนัต ์ยศไพบูลย ์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติศกัดิT  กิจทวสิีน อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิพนธ์ สายวฒัน์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมเกียรติ อศัวภูรีกรณ์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธนภทัร รัตนภากร อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พฒันารี ลว้นรัตนากร อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุธาสินี สีนะวฒัน์ อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชวกิจ ภูมิบุญชู วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พรรณทิพา วอ่งไว อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ไพฑูรย ์ประฏิภาณวตัร วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธรรศ สงวนศกัดิT  วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ภาวสุทธิT  สุภาสยั อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สิรินยา  สุวรรณราช วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อรพิน อนุตรพงษพ์นัธ์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อรสิริ ธนธานี วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาจติเวชศาสตร์ 
ศ. สุชาติ พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นวนนัท ์ปิยะวฒัน์กลู วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิรมล พจันสุนทร วฒิุบตัร(จิตเวชเด็กและวยัรุ่น) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พนูศรี รังษีขจี วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุรพล วรีะศิริ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุวรรณา อรุณพงคไ์พศาล วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กศุลาภรณ์ วงษนิ์ยม วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พงศธร  พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ภทัรี พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาจุลชีววทิยา 
รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ Ph.D.(Medical Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง Dr.Sc.Hum.(Virology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรีะพงศ ์ลุลิตานนท ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุรศกัดิT  วงศรั์ตนชีวนิ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จุฬาพรรณ อิ7งจะนิล วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาจุลชีววทิยา (ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. ทิพยา เอกลกัษณานนัท ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วลัลภ แกว้เกษ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กญัญลกัษณ์ ชยัคาํภา Ph.D.(Bacteriology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ ์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อญัชลี ตตัตะวะศาสตร์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กิตติพนัธ์ุ เสมอพิทกัษ ์ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ฐิติมา นุตราวงศ ์ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ดรุณ โกฎิมนสัวนิชย ์ วท.ม.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท+วจ+ป - 
ผศ. นเรศ วโรภาสตระกลู วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุวนิ วอ่งวจันะ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เสาวลกัษณ์ สุขประเสริฐ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. เกียรติไชย  ฟักศรี Ph.D.(Medical Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วเิศษ นามวาท Ph.D.(Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สกาวรัตน์  กนัทะวงศ ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อุมาพร ยอดประทุม ปร.ด.(จุลชีววทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาชีวเคม ี
ศ.ดร. โสพิศ วงศค์าํ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชยัศิริ วงศค์าํ Ph.D.(Medical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย ์ Dr.sc.agr.(Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรี บุญศิริ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รศนา วงศรั์ตนชีวนิ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วทูิรย ์ประสงคว์ฒันา วท.ม.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กลัยาณี สวรรยาวสุิทธิT  ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิษณา นามวาท Ph.D.(Molecular Biology)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วชัรินทร์ ลอยลม ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เตือนจิต คาํพิทกัษ ์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นภา หลิมรัตน์ วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กลุธิดา เวทีวฒุาจารย ์ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เรณู ทานนัท ์ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อาทิตย ์ ศิลป์ศิริวานิชย ์ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาชีวเคม(ีต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร. อุบล ชาอ่อน Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาปรสิตวทิยา 
ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ ์ อว.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. วนัชยั มาลีวงษ ์ วท.ด.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไพบูลย ์สิทธิถาวร Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เทวราช หลา้หา Ph.D.(Tropical Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศศิธร แกว้เกษ Ph.D.(Tropical Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมาน เทศนา Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมชาย ปิ) นละออ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วภิาภรณ์ เรืองจิระชู
พร Ph.D.(Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒิุพงศ ์ลิมป์วโิรจน์ Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรทิพย ์เหลื)อมหมื)นไวย ์ ปร.ด.(ปรสิตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อภิพร ถิ)นคาํรพ ปร.ด.(ปรสิตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาพยาธิวทิยา 
รศ.ดร. บรรจบ ศรีภา Ph.D.(Tropical Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชวลิต ไพโรจน์กลุ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุพินดา คูณมี วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรอนงค ์กฤชเพชรรัตน์ วท.บ.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร Ph.D.(Molecular Genetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฐัชา ภทัรผดุงกิจ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เยาวลกัษณ์ ฉํ)ากระมล ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จุไรรัตน์ กหุลาบแกว้ อนุมติับตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. นนัทยา คุณาธิปพงษ ์
อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. สริธร ศิริธนัยาภรณ์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อนุชา พวัไพโรจน์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ปิติ อึ7งอารียว์ทิยา วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุรชาติ ชยัวริิยกลุ อนุมติับตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค), 

American Board of Anatomic 
Pathology(Pathology) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาพยาธิวทิยา(ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
อ.สกัการ สงัฆมานนท ์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศกัดา วราอศัวปติ วฒิุบตัร (พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เอมอร ปาสาทงั กศ.ม.(วทิยาศาสตร์ศึกษา) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเภสัชวทิยา 
ศ.ดร. วจิิตรา ทศันียกลุ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จินตนา สตัยาศยั Ph.D.(Neuroscience) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ)งยศ Dr.rer.nat.(Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรีวลัย ์ปั7 นเหน่งเพช็ร Ph.D.(Pharmacologly) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรีพล คู่คงวริิยพนัธ์ุ Ph.D.(Toxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุดา วรรณประสาท วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธารินี อคัรวเิชียร ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปณต ตั7งสุจริต Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เส็งกนัไพร Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เอื7อมเดือน ประวาฬ ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สนธยา สิมะเสถียรโสภณ M.Sc.(Pharmaceutical Sciences) ท+วจ+ป - 
ผศ. ดนุ เกษรศิริ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศิริพร เทียมเก่า อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. คชัรินทร์ ภูนิคม อนุมติับตัร(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นิตยสุ์ภา  วฒันชยั ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศริญญา คงเพชร ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิารังสีวทิยา 
รศ. จตุรัตน์ กนัตพิ์ทยา วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จรูญศกัดิT  สมบูรณ์พร วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชลิดา อภินิเวศ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิตยา ฉมาดล วฒิุบตัร(รังสีวทิยาทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปรารถนา เชาวน์ชื)น วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เพชรากร หาญพานิชย ์ วท.ม.(วทิยาศาสตร์รังสี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มณเฑียร เปสี วฒิุบตัร(รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรชยั ตั7งวรพงศช์ยั วฒิุบตัร(รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิารังสีวทิยา(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. วลัลภ เหล่าไพบูลย ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บรรจง เขื)อนแกว้ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กฤษณา ร้อยศรี วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วรินทร พทุธรักษ ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศรีชยั ครุสนัธิT  วฒิุบตัร(รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ประวติั ผดุงเจริญ วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย)์ ท+วจ+ป - 
อ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.คมสนัต ์ ธาํรงคอ์นนัตสกลุ วฒิุบตัร(รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จิตราภรณ์ วงศว์วิฒัน์ไชย วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จุฬาลกัษณ์ พรหมศร วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดริส ธีระกลุพิศุทธิT  วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. นฤดม  ศุภะกะลิน วฒิุบตัร(รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นฤมล  เชาวสุ์วรรณกิจ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นนัทพร วงศสุ์รวฒัน์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ปาณยา ทุมสทา้น วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ปิยกานต ์พฒันเศรษฐพ์งษ ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พรรณทิพย ์ธรรมโรจน์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วรานนท ์มั)นคง วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วเิวยีน  คลงับุญครอง วฒิุบตัร(รังสีวทิยาทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุภจิตต ์นวพนัธ์ุ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สรรพชัญ ์ไพรีพินาศ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อนุชา  อาฮูยา วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 
ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เทพกร สาธิตการมณี วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พลพนัธ์ บุญมาก วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วราภรณ์ เชื7ออินทร์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วมิลรัตน์  ศรีราช วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุหทัยา บุญมาก วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สรรชยั ธีรพงศภ์กัดี วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวสัิญญีวทิยา (ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. อคัรวฒัน์ สินเกื7อกลู วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. มาลินี วงศส์วสัดิวฒัน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สิริรัตน์ ตรีพทุธรัตน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เกรียงศกัดิT   งามแสงสิริทรัพย ์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) อนุมติับตัร

(วสิญัญีวทิยาสาํหรับการผา่ตดัหวัใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. คทัลียา ทองรอง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ธนพร  ศรีเมือง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) อนุมติับตัร

(วสิญัญีวทิยาสาํหรับการผา่ตดัหวัใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. ปิยะพร บุญแสงเจริญ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศรณ์  ธาตุทอง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ศรินญา จนัทะวงศ ์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศุภฤทธิT   ศิลารัตน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) อนุมติับตัร

(วสิญัญีวทิยาสาํหรับการผา่ตดัหวัใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. สุกญัญา  ภกัดีสงคราม วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อธิพงศ ์ พฒันเศรษฐพงษ ์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อุม้จิต วทิยาไพโรจน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน  
ศ. อมร เปรมกมล วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ป้องกนั),อนุมติั

บตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย Ph.D.(Occupational  Health), อนุมติั
บตัร(อาชีวเวชศาสตร์) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. มานพ คณะโต Ph.D.(Antropology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมพงษ ์ศรีแสนปาง  Ph.D.(Tropical Medicine),อนุมติับตัร

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ Ph.D.(Medical and Health Social Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมเดช พินิจสุนทร ส.ม.(สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ์  Ph.D.(Epidemiology),อนุมติับตัร(เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ Ph.D. (Health System Development) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. สุชาดา ภยัหลีกลี7  Ph.D.(Public Health ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ฐานพฒัน์ ดิฐสถาพรเจริญ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พรหมพิศิษฐ ์โจทยกิ์)ง อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศิรินทิพย ์บุญจรัสภิญโญ Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วริสรา  ลุวรีะ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. เสาวนนัท ์บาํเรอราช 
อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
ปร.ด.(วทิยาศาสตร์คลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ภาควชิาเวชศาสตร์ฟื? นฟู 

รศ. ณฐัเศรษฐ มนิมนากร วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปรีดา อารยาวชิานนท ์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รัตนา วเิชียรศิริ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสมอเดือน คามวลัย ์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ณิชานนัทน์ ปัญญาเอก ศศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. นนัทยา อุดมพาณิชย ์ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.จิตติมา แสงสุวรรณ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พทัธ์ปิยา สีระสาพร วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วรรณกานต ์เพชรรุ้งรัตน์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ภทัรา วฒันพนัธ์ุ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟื7 นฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาศัลยศาสตร์  
ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื)น วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป,ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เกรียงศกัดิT  เจนวถีิสุข วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป),อ.ว.เวช

ศาสตร์ครอบครัว 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ไชยยทุธ ธนไพศาล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พจน์ชวทิย ์อภินิเวศ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป),อ.ว.เวช

ศาสตร์ครอบครัว 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. วชัรพงศ ์พทุธิสวสัดิT  วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมภพ พระธานี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป,ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุชาติ อารีมิตร วฒิุบตัร(กมุารศลัยศาสตร์, ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อนนั ศรีพนสักลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โอวตือ แซ่เซียว วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กมลวรรณ เจนวถีิสุข วฒิุบตัร(,ศลัยศาสตร์ตกแต่ง),อนุมตัร

บตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาศัลยศาสตร์(ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ผศ. ขจิตร์ พาชีรัตน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชูศกัดิT  คุปตานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป,ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ไชยวทิย ์ธนไพศาล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป,ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ณรงค ์ขนัตีแกว้ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป), อ.ว.

ศลัยศาสตร์โรคมะเร็ง 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ณรงชยั วอ่งกลกิจศิลป์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป,ศลัยศาสตร์
หลอดเลือด),อ.ว.ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ดาํเนิน วชิโรดม วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ธเนศ รังษีขจี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พลากร สุรกลุประภา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป),อนุมติับตัร

(ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. วนิยั ตนัติยาสวสัดิกลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป, กมุารศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศิริ เชื7ออินทร์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อาํนาจ กิจควรดี วฒิุบตัร(ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เอก ปักเขม็ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กฤษกร จริงจิตร วฒิุบตัร(ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กฤษฎา เปานาเรียง วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เก่งกาจ วนิยัโกศล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จกัรพนัธ์ วทิยาไพโรจน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เฉลิม เอื7อบุณยะนนัท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชนญัญา  กรุณาสุเมตตา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป, ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชวลิต  วงศพ์ทุธะ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป, ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ฐิติ จนัทร์เมฆา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธราธิป  ศรีสุข วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ปัทมา ปัญญาวงศ ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พิชเยนทร์  ดวงทองพล วฒิุบตัร(ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พชัรีภรณ์ ตนัมิ)ง วฒิุบตัร(กมุารศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วร์  ลุวรีะ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วรวทิย ์ อินทนู วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วเิชียร ศิริธนะพล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุภชัชา  ประเสริฐเจริญสุข วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาศัลยศาสตร์ (ต่อ) 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
อ. สุริยะ  พนัธ์ชยั วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สมชาย เรืองวรรณศกัดิT  วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป),อ.ว.เวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน,เวชศาสตร์ครอบครัว,
ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. อนงคพ์ร  นิ)มบริบูรณ์พร วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อุกฤษฏ ์ร่มไทยทอง วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เอกพงษ ์สาธิตการมณี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. องอาจ  โสมอินทร์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อรรถพล ติตะปัญ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาสรีรวทิยา 
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วฒันธร ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นฤมล ลีลายวุฒัน์ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยพุา คู่คงวริิยพนัธ์ุ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วไิลวรรณ กฤษณะพนัธ์ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สญัญา ร้อยสมมุติ ปร.ด.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เทอดไทย ทองอุ่น วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทั)วไป)/อนุมติับตัร

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ภารดี เอื7อวชิญาแพทย ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุพชัญ ์สีนะวฒัน์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา),

อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว,เวช
ศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ธญัดา สุทธิธรรม ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. พวงรัตน์ ภกัดีโชติ Ph.D.(Biomedical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภาพร มชัฌิมะปุระ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อภิวนัท ์มนิมนากร Ph.D.(Exercise Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปณคพร วรรณานนท ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อรพิน ผาสุริยว์งษ ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ป้องกนั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อรทยั ตนักาํเนิดไทย วท.ม.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วภิาว ีทูคาํมี ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วยิะดา  ปัญจรัก Ph.D.(Child Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชศาสตร์ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ศ. เจศฏา ถิ)นคาํรพ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท ์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กนก สีจร วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โกวทิ คาํพิทกัษ ์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โฉมพิลาศ จงสมชยั วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชาํนาญ  เกียรติพีรกลุ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ถวลัยว์งค ์รัตนสิริ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. บณัฑิต ชุมวรฐาย ี วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ประนอม บุพศิริ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ยทุธพงศ ์วรีะวฒันตระกลู วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรลกัษณ์ สมบูรณ์พร วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วทูิรย ์ประเสริฐเจริญสุข วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุกรี สุนทราภา วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปิยะมาศ ศกัดิT ศิริวฒุโฒ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พิไลวรรณ กลีบแกว้ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รัตนา คาํวลิยัศกัดิT  วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศรีนารี แกว้ฤดี วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กีรติ ลีละพงศว์ฒันา วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เกียรติศกัดิT  คงวฒันกลุ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เจน โสธรวทิย ์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ธีระยทุธ เตม็ธนะกิจไพศาล วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศิริหทยั อาํนาจบุดดี วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สงวนโชค ลว้นรัตนากร วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อมรรัตน์  สุโพธิT เคน วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.หลิงหลิง สาลงั วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี ปร.ด.(สาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ขวญัชนก ยิ7มแต ้ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ธีรพร รัตนาเอนกชยั วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พชัรีพร แซ่เซียว วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วสูิตร รีชยัพิชิตกลุ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. สงวนศกัดิT  ธนาวรัิตนานิจ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมชาย ศรีร่มโพธิT ทอง วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิT ทอง วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ภทัรวฒิุ วฒันศพัท ์ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุรพล ซื)อตรง วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสกสนัต ์ชยันนัทส์มิตย ์ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พรเทพ เกษมศิริ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภาธร  ภิรมยไ์ชย วฒิุบตัร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภทัรมน วจิกัขณาลญัฉ์ วฒิุบตัร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วชัรีพร ตีระมาศวณิช วฒิุบตัร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ ์ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พนิดา ธนาวรัิตนานิจ ศศ.ม.(โสตสมัผสัวทิยา) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาออร์โธปิดกิส์ 
ศ. กิตติ จิระรัตนโพธิT ชยั วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วรุิฬห์ เหล่าภทัรเกษม วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วรีะชยั โควสุวรรณ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. สุกิจ แสงนิพนัธ์กลู วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วนิยั ศิริชาติวาปี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศกัดา ไชกิจภิญโญ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศุภศิลป์ สุนทราภา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุรชยั แซ่จึง วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กิติวรรณ วปุิลากร วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ทวโีชค วษิณุโยธิน วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิT  วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสริมศกัดิT  สุมานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เกรียงไกร วทิยาไพโรจน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชชั สุมนานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชชัวาล ศานติพิพฒัน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เพิ)มศกัดิT   พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภทัร เหล่าภทัรเกษม วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 



 

 

คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

505

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 ��

��
 

 

ภาควชิาออร์โธปิดกิส์(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.มนูศกัดิT  บุญอาจ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ฤทธิT  อภิญญาณกลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุวชิชา ศรีผดุงกลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เศรษฐพล วฒันากมลชยั วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาอายุรศาสตร์  
ศ. ฉตัรเลิศ พงษไ์ชยกลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. ทรงขวญั ศิลารักษ ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. เพลินจนัทร์ เชษฐโ์ชติศกัดิT  วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. รัตนวดี ณ นคร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วภิา รีชยัพิชิตกลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วรีจิตต ์โชติมงคล วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. อรทยั พาชีรัตน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติ จนัทร์เลิศฤทธิT  วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติศกัดิT  สวรรยาวสุิทธิT  วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เจริญ ชุณหกาญจน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชิงชิง ฟเูจริญ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ชลธิป พงศส์กลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ทรงศกัดิT  เกียรติชูสกลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ทว ีศิริวงศ ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ธงชยั ประฏิภาณวตัร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. บุญส่ง พจันสุนทร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปณิตา ลิมปวฒันะ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ประณิธิ หงสประภาส วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิศาล ไมเ้รียง วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ภิรุญ มุตสิกพนัธ์ุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วชัรา บุญสวสัดิT  วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วฒันา สุขีไพศาลเจริญ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศิริรัตน์ อนุตระกลูชยั วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศิริลกัษณ์ อนนัตณ์ฐัศิริ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมศกัดิT  เทียมเก่า วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อนฆัพงษ ์พนัธ์ุมณี วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาอายุรศาสตร์(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. กาญจนา จนัทร์สูง วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จิตติมา ศิริจีระชยั วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ไชยสิทธิT  วงศว์ภิาพร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วรีะเดช พิศประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อภิชาติ แสงจนัทร์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อรรจนี มหรรฆานุ
เคราะห์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ภทัรพงษ ์มกรเวช วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เอื7อมแข สุขประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กรรณิการ์  คงบุญเกียรติ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.โกสินทร์  วชิะษร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ไกรสร อนุตรพงษพ์นัธ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.คู่ขวญั สวสัดิT พานิชย ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จาริญญ ์ จินดาประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จิตรานนท ์ จนัทร์อ่อน วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จิตรดา อึ7งประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชินดล  วานิชพงษพ์นัธ์ุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ณฐัติยา เตียวตระกลู วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดนณ แกว้เกษ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดุจดาว สหสัทศัน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.บูรพา  ปุสธรรม วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พรรณธิพา ตนัสวรรค ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ไพลิน รัตนวฒัน์กลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พวงผกา อึ7งประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วชิยั เสน้ทอง วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สิทธิชยั เนตรวจิิตรพนัธ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุธีรพร  เชาวว์ฒันาพานิช วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุรณฐั เจริญศรี วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สรวเิชษฐ ์รัตนชยัวงศ ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อธิบดี มีสิงห์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อนุพล พาณิชยโ์ชติ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อภิชาต โซ่เงิน วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิานิตเิวชศาสตร์ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ. อมัพร  แจ่มสุวรรณ อนุมติับตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธิติชยั  เวยีงสิมมา วฒิุบตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. มณีวรรณ  แท่นรัตนวจิิตร อนุมติับตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.วรุิจน์  คุณกิตติ วฒิุบตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สมบติั  เตรียมแจง้อรุณ วฒิุบตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เลียงชยั  จตัุรัส ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วนัชนะ  สืบไวย ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวชิากายภาพบําบัด 
รศ.ดร. ชุลี โจนส์ Ph.D.(Sport and Exercise  Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.ทวศีกัดิT  จรรยาเจริญ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นอ้มจิตต ์นวลเนตร์ Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากลุ Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วชิยั อึงพินิจพงศ ์ Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วณัทนา ศิริธราธิวตัร Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุกลัยา อมตฉายา Ph.D.(Sport and Exercise Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคาํ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ ์ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทกมล กมลรัตน์ Ph.D.(Medical  Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ลกัขณา มาทอ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สาวติรี วนัเพญ็ Ph.D.(Neurosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต ์ Ph.D.(Health Professions and 

Rehabilitation Science) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. อนุชา นิลประพนัธ์ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธิT  Ph.D.(Rehabilitation Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อุไรวรรณ ชชัวาลย ์ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รวยริน ชนาวรัิตน์ วท.ม.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ วท.ม.(สรีรวทิยาของการออกกาํลงักาย) ท+วจ+ป - 
ผศ. พิศมยั มะลิลา วท.ม.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ Ph.D.(Physical Activity and Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิากายภาพบําบัด(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ปร.ด.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พลลพฏัฐ ์ยงฤทธิปกรณ์ ปร.ด.(พยาธิชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เสาวนีย ์นาคมะเริง ปร.ด.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดร.อคัรานี ทิมินกลุ Ph.D.(Health and Sport Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วรวรรณ คาํฤาชา วท.ม.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 
ศ.ดร. เตม็ดวง ลิ7มไพบูลย ์ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกลุ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชาญวทิย ์ลีลายวุฒัน์ Ph.D.(Molecular Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. โชติชนะ วไิลลกัขณา ปร.ด.(จุลชีววทิยาการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ณฐัยา แซ่อึ7ง Ph.D.(Medical Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นนัทรัตน์ โฆมานะสิน Ph.D.(Molecular Biology in Haemostasis) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรี เจียรนยักรู ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เยาวลกัษณ์ ธีระเจตกลู Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สหพฒัน์ บรัศวรั์กษ ์ ปร.ด.(อณูพนัธุศาสตร์และพนัธุ

วศิวกรรมศาสตร์) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่ เจริญ D.Sc.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ ์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรุณลกัษณ์ ลุลิตานนท ์ Ph.D.(Bacteriology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อาํพร ไตรภทัร Ph.D.(Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุชาติ ศิริใจชิงกลุ อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กลุนภา ฟู่ เจริญ วท.ม.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จิราพร สิทธิถาวร วว.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิพฒัน์ ศรีเบญจลกัษณ์ วท.ม.(วทิยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ยพุา เอื7อวจิิตรอรุณ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศรีวไิล วโรภาสตระกลู วท.ม.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ ์ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชยั Ph.D.(Cellular Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรีชา หอมจาํปา Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพเกษม แสนยานุสิน Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรทิพย ์ปิ) นละออ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสงัข ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยาการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ราตรี ทวชิากรตระกลู ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวทิยา Ph.D.(Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยพิุน อนิวรรตองักรู Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริพร ปรุงวทิยา Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรุณนี สงักา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินดารัตน์ ตระกลูทอง วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
ผศ. นพมาศ เขม็ทองหลาง วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท+วจ+ป - 
ผศ. ไพศาล มงคลวงศโ์รจน์ M.Sc.(Medical Technology) ท+วจ+ป - 
ผศ. มณเฑียร พนัธุเมธากลุ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท+วจ+ป - 
ผศ. ลิ)มทอง พรหมดี วท.ม.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. วญิ�ู วงศป์ระทุม วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. วสุิทธิT  กงัวานตระกลู วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. นิชา เจริญศรี Ph.D.(Microbiology & Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พชัราภรณ์ ทิพยวฒัน์ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วรวรรณ ชุมเปีย ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุภาวดี  แยม้ศรี ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อมรรัตน์  จาํเนียรทรง ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อฐัวฒิุ ไชยบุญเรือง ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อญัชลี เตชะเสน ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กรรณิการ์ กวัหา วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ภาควชิาชีวสถิตแิละประชากรศาสตร์ 
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย ์ Doctor Rerum Medicarum ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บณัฑิต ถิ)นคาํรพ Ph.D.(Statistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ยพุา ถาวรพิทกัษ ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู ่ พบ.ด.(ประชากรและสุขภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาชีวสถิตแิละประชากรศาสตร์(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร.พอใจ พทัธนิตยธ์รรม ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ศิริพร คาํสะอาด สด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เชษฐา งามจรัส วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. นิคม ถนอมเสียง วท.ม.(ชีวสถิติ) ท+วจ+ป - 
ผศ. พงษเ์ดช สารการ วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. เจตตน์ภิศ ระยบักลุ วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข 
รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา สค.ด.(สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร.ชญัญา อภิปาลกลุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประจกัร บวัผนั ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วงศา เลา้หศิริวงศ ์ Doctor of Philosophy(Public Sector 

Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. วทิศัน์ จนัทรโพธิT ศรี วท.ม.(เทคโนโลยกีารบริหาร
สิ)งแวดลอ้ม) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ประเสริฐ  ถาวรดุลยส์ถิตย ์ M.P.H.(Public Health) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาโภชนวทิยา    
รศ. เบญจา มุกตพนัธ์ุ วท.ม.(โภชนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน วท.ม.(โภชนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมยั Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภทัระ แสนไชยสุริยา Doctor Rerum Medicarum(Health 

Sciences) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สุวลี โล่วริกรณ์ ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาระบาดวทิยา    
ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เลิศชยั เจริญธญัรักษ ์ Dr.rer.Nat.(Environmental Health 

Science) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทยศิ์ริ Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชนญัญา จิระพรกลุ Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เนาวรัตน์ ตั7งศรีทอง วท.ม.(ปรสิตวทิยา) ท+วจ+ป - 
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ภาควชิาวทิยาศาสตร์อนามยัสิ�งแวดล้อม 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ วท.ม.(วทิยาการระบาด) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.วรางคณา สงัสิทธิสวสัดิT  ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ Ph.D.(Civil and Environmental 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. พรพรรณ สกลุคู Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ยรรยงค ์อินทร์ม่วง Ph.D.(Environmental Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี7ยง Doktor der Humanbiologie(Human Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมศกัดิT  พิทกัษานุรัตน์ Doktor der Technichen 

Wissenshaften(umwelt technik) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชชัวาล กีรติวรสกลุ วท.ม.(วทิยาศาสตร์สิ)งแวดลอ้ม) ท+วจ+ป - 
ผศ. ภาณี ฤทธิT มาก วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภยั) 
ท+วจ+ป - 

ผศ. วภิารัตน์ โพธิT ขี วศ.ม.(วศิวกรรมความปลอดภยั) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ชชัชาย แจ่มใส วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พฤกษ ์ตญัตรัยรัตน์ ปร.ด.(วศิววกรรมสิ)งแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนุชนรา  ตาลกลุ Ph.D.(Biomedical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ฤทธิรงค ์จงัโกฏิ วท.ด.(การจดัการสิ)งแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พจน์ ภาคภูมิ วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภยั) 
ท+วจ+ป - 

ภาควชิาสุขศึกษา 
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พรรณี บญัชรหตัถกิจ Dr.P.H.(Health Education and 

Behavioral Science) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ปาริชา นิพพานนท ์ วท.ม.(สุขศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิรมล เมืองโสม สค.ด.(สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค ์ ส.ด.(สุขศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

สาขาวชิาปริทนัตวทิยา 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. นวรัตน์ วราอศัวปติ เจริญ Cert. in Periodontology, 

D.M.SC.(Oral Biology), อ.ท.(ปริทนัต
วทิยา), Diplomate, American Board of 
Periodontology 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. แสงโสม ประจะเนย ์ อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),วท.ม.(ปริทนัตวทิยา)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรุณ ทีรฆพงศ ์ อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),M.Sc. 

(Periodontology)  
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี Ph.D.(Periodontology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชยั อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),วท.ม.(ปริทนัตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วราภรณ์ สุวรรณรงค ์ อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),วท.ม.(ปริทนัตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อเนก ชยสดมภ ์ ปร.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จุติพร พนมบวัเลิศ วท.ม.(ทนัตกรรมทั)วไป) ท+วจ+ป - 
อ. องัคณา แสงปัญญา วท.ม.(ทนัตกรรมทั)วไป) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมชุมชน 
รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉตัรชยัววิฒันา Dr.PH.(Oral Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วลิาวลัย ์วรีะอาชากลุ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),ส.ม.

(สาธารณสุขศาสตร์) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ปิยะฉตัร พชัรานุฉตัร Ph.D.(Public Health Nutrition & 
Health Education) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. วรานุช ปิติพฒัน์ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),Sc.D. Epidemiology ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นุสรา ภูมาศ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),วท.ม(ทนัต

สาธารณสุข) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. สุบิน พวัศิริ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),ส.ม.
(สาธารณสุขศาสตร์) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. วราวชัร์ ขจรรัตนวณิชย ์ รป.ม.(การจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

ท+วจ+ป - 

อ.ดร. วไิลพร สุตนัไชยนนท ์ ค.ด.(เทคโนโลยแีละสื)อสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. รัชฎา นอ้ยสมบติั อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),วท.ม.(ทนัต

สาธารณสุข) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.อารยา  ภิเศก อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาทนัตกรรมบูรณะ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ปัทมา ชยัเลิศวณิชกลุ Ph.D.(Endodontology), อ.ท. (วทิยา

เอนโดดอนต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. องัสนา ใจแน่น Ph.D(Dental Sc.) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กรกมล สุขจิตร American Board, M.S.D.(Operative Dentistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข วท.ม.(ทนัตกรรมหตัถการ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. สุชาติ วงศข์นัตี วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อุทยัวรรณ อารยะตระกลูลิขิต วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กลุวรา ธาริยะ วท.ม.(ทนัตกรรมบูรณะ) ท+วจ+ป - 
อ. เถลิงศกัดิT  สมคัรสมาน วท.ม.(วทิยาเอนโดดอนต)์ ท+วจ+ป - 
อ.พีรพงศ ์ กปุระดิษฐ ์ วท.ม.(ทนัตกรรมหตัถการ) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 
รศ.ดร. ทศันีย ์วงัศรีมงคล ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิT  อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) 

,M.D.Sc.(Orthodontics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิT  อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พนูศกัดิT   ภิเศก อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาชีววทิยาช่องปาก 
รศ.ดร. จรินทร์ ปภงักรกิจ Ph.D.(Oral  Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร อาริยา รัตนทองคาํ ปร.ด.(การวจิยัและพฒันาทางเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฑีฆาย ุพลางกรู จอร์นส Ph.D.(Orofacial Pain) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ Ph.D.(Microbiology and Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สวติา  คิ7มศรีสุข วท.ม.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมประดษิฐ์ 
รศ.ดร. นิวตัร จนัทร์เทว ี Sc.D. (Biomaterials), อ.ท.(ทนัตกรรม

ประดิษฐ)์ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี7  Ph.D.(Occlusion) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ดนยั ยอดสุวรรณ อ.ท.(ทนัตกรรมประดิษฐ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นภา สุขใจ Ph.D.(Biomaterials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย ์อาวชันาการ Ph.D.(Prosthodontic) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุวดี เอื7ออรัญโชติ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน),วท.ม.

(ทนัตกรรมประดิษฐ)์ 
 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาทนัตกรรมประดษิฐ์ (ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร วท.ม.(ทนัตกรรมประดิษฐ)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. วสิิทธิT  สาครตานนัท ์ M.Sc.(Stomatognathic Physiology) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ไชยวฒิุ พฤกษง์ามพนัธ์ Ph.D.(Maxillofacial Prosthetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ธิดารัตน์ องัวราวงค ์ วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุพรรณิการ์  เรืองศรี Ph.D.(Oral Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ตุลารัตน์ สุขโท M.Sc.(Maxillofacial Prosthetics) ท+วจ+ป - 
อ.วชัรินทร์ หอวจิิตร M.Sc.(Maxillofacial Prosthetics) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมสําหรับเดก็ 
รศ.ดร. อาภา จนัทร์เทว ี ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เขม็พร กิจสหวงศ ์ วท.ม.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรอุมา องัวราวงศ ์ อ.ท.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกลุ อ.ท.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก), 

M.D.Sc.(Paediatric Dentistm) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม อท. (ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ปฏิมาพร พึ)งชาญชยักลุ Ph.D.(Developmental Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พรทิพย ์ผจงวริิยาพร ว.ว.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เหมือนฝัน ชูโชคชยั ว.ว.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาวนิิจฉัยโรคช่องปาก 
รศ.ดร. ธีระศกัดิT   ดาํรงรุ่งเรือง Ph.D.(Phamacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิT  Ph.D.(Dental Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชยั Dr.med dent (Dentistry),อ.ท.

(วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. สุวมิล ทวชียัศุภพงษ ์ ปร.ด.(พยาธิชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เพญ็ศรี โพธิภกัดี วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มุขดา ศิริเทพทว ี M.Sc.(Oral Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั)นฤทธิT  Ph.D(Molecular Oncology),วท.ม.(เวช

ศาสตร์ช่องปาก) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ Ph.D.(Oral and Maxillofacial Radiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อชิรวธุ สุพรรณเภสชั อ.ท.(วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก), 

M.D.Sc.(Oral Pathology and Oral Medicine) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.พรภพ รัตนอาภา ว.ว.(วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.วไิลรัตน์  สฤษฎีชยักลุ วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) ท+วจ+ป - 
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สาขาวชิาศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ศจี สตัยตุม ์ Ph.D.(Oral and Maxillofacial Surgery) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ภทัรมน รัตนาพนัธ์ุ อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วรัญ�ู คงกนักง อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศิริพงศ ์ สิทธิสมวงศ ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสาวลกัษณ์ ลิ7มมณฑล อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. องัคณา คลงัทอง อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เอกสิทธิT  อุตรวเิชียร ว.ว.(ศลัยศาสตร์ทั)วไป,ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม Dr.Med. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุปรียา  ตนัพลีรัตน์ ว.ว.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

สํานักงานวชิาการ 
ศ.ดร. บงัอร ศรีพานิชกลุชยั Ph.D.(Cell Biololgy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกาํจร Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉตัรสนัติประภา Ph.D.(Toxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จอมใจ พีรพฒันา Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จินดา หวงับุญสกลุ Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวฒันานนท ์ Ph.D.(Social and  Administrative 

Pharmacy) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฉนัทนา อารมยดี์ Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากลุ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ Ph.D.(Pharmaceutical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธเนศ พงศจ์รรยากลุ ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด Ph.D.(Pharmaceutical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกลุ Ph.D.(Clinical Pharmacy ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นุจรี ประทีปวณิช จอห์นส Ph.D.(Clinical Pharmacy ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นาถธิดา วรีะปรียากรู Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ Ph.D.(Pharmacoeconomic) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไพบูลย ์ดาวสดใส Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยพุาพร ปรีชากลุ Ph.D.(Clinical Pharmacokinetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สํานักงานวชิาการ (ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. วชัรี คุณกิตติ Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรัิช เรืองศรีตระกลู วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ววิรรธน์ อคัรวเิชียร Ph.D.(Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วงศว์วิฒัน์ ทศันียกลุ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุพล ลิมวฒันานนท ์ Ph.D.(Social  and  Administrative  Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุพตัรา ชาติบญัชาชยั Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุมนต ์สกลไชย Ph.D.(Medicinal  Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม Ph.D.(Biopharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศุภชยั ติยวรนนัท ์ ภ.ม.(เภสชัเวท) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อาภรณี ไชยาคาํ อภ.(เภสชับาํบดั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สกลุรัตน์ อุษณาวรงค ์ วท.ม.(นิติวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุณี เลิศสินอุดม อภ.(เภสชับาํบดั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กรแกว้ จนัทภาษา Ph.D.(Social and Administrative Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาญชยั จารุภาชน์ สศ.ด.(การบริหารสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เชิดชยั สุนทรภาส ปร.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดวงกมล ศกัดิT เลิศกลุ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช Ph.D.(Public Health and Community Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทวศีกัดิT  ธิติเมธาโรจน์ ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท ์ ปร.ด.(เภสชัเคมีและพฤกษเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นาฎศจี นวลแกว้ วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปราโมทย ์มหคุณากร Ph.D.(Pharmaceutical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ผดุงขวญั จิตโรภาส ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหทัธนะ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วริมา วงศพ์าณิชย ์ Ph.D.(Pharmacognosy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีวรรณ อุชายภิชาติ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วบูิลย ์วฒันนามกลุ ปร.ด.(สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุธาสินี ทพัพสารพงศ ์ Ph.D.(Applied Molecular Life Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สํานักงานวชิาการ (ต่อ)    

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ผศ.ดร. สุพตัรา ปรศุพฒันา Ph.D.(Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภสัร์ สุบงกช Pharm. D.(Clinical Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี)ยวชาญวฒันา ปร.ด.(เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รักษวร ใจสะอาด วท.ม.(บริหารกฏหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. แคทรียา สุทธานุช ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จนัทนา บุญยะรัตน์ ปร.ด.(เภสชัเคมีและพฤกษเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกลุ Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เด่นพงศ ์พฒันเศรษฐานนท ์ Ph.D.(Pharmacuetical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นรินทร์ จนัทร์ศรี Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นภภคั  ใจภกัดี ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกลุ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เพลินทิพย ์ภูทองกิ)ง วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต Ph.D.(Pharmacuetical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วรรณี ชยัเฉลิมพงษ ์ ค.ด.(อุดมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดร.ศิริลกัษณ์ ใจซื)อ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมชาย สุริยะไกร ค.ด.(เทคโนโลยแีละสื)อสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. หนึ)งฤทยั สุกใส ปร.ด.(การบริบาลทางเภสชักรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อจัฉราวรรณ โตภาคงาม Ph.D.(Molecular Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เอกพล ลิ7มพงษา ภ.ด.(เภสชักรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เกียรติภูมิ พลตรี วท.ม.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท+วจ+ป - 
อ.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข วศ.ม.(วศิวกรรมชีวเวช) ท+วจ+ป - 
อ. สุพล บุญเสนอ วท.ม.(เภสชัวทิยา) ท+วจ+ป - 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ ์ Ed.D.(Educational Administrattion) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วลัลภา อารีรัตน์ Ph.D. (Educational Administrattion 

and Supervision) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประยทุธ ชูสอน ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาสังคมศึกษา 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. มงคล ดอนขวา วท.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี Ph.D. (Education, Home Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ชนะชยั สืบปรุ กศ.ม.(ภูมิศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 
รศ.ดร. คงศกัดิT  ธาตุทอง Ed.D.(Environmental Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วมิล สาํราญวานิช กศ.ม.(การสอนวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โชคชยั ยนืยง ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.นิวฒัน์  ศรีสวสัดิT  ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณนอ้ย Ed.D. (Information Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จิรดาวรรณ หนัตุลา ปร.ด.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปาริชาติ แสนนา ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ร่มเกลา้  อาจเดช ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อาํพาภรณ์ มั)นหมาย ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
รศ.ดร. สนัติ วจิกัขณาลญัฉ์ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อญัชลี สารรัตนะ ค.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จุมพล ราชวจิิตร ศษ.ม.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิลมณี พิทกัษ ์ สค.ม.(มานุษยวทิยาและสงัคมวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ลดัดา ศิลานอ้ย กศ.ม.(การมธัยมศึกษาสาขาการสอน

สงัคมศึกษา) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ธีรชยั เนตรถนอมศกัดิT  กศ.ด.(การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ ์ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรินทิพย ์รักษาสตัย ์ Ed.D.(Curriculum Development and 

Supervision) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. องัคณา ตุงคสมิต กศ.ด.(การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. บญัชา เกียรติจรุงพนัธ์ กศ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิT  ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นุชวนา  เหลืององักรู Ed.D.(Language Education and 

Assessment) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.วชัรา สุยะรา Ph.D.(Comparative Culture and Area 
Studies) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาหลกัสูตรและการเรียนการสอน(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ศษ.ม.(สงัคมศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ. สกาวเดือน ซาธรรม อ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
อ. องอาจ นามวงศ ์ กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 
รศ.ดร. สุลดัดา ลอยฟ้า Ph.D.(Elementary Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.เอื7อจิตร  พฒันจกัร M.A.T.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิT  Ph.D.(Mathematics Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปสาสน์ กงตาล วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อรุณศรี อึ7งประเสริฐ ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ชาญณรงค ์เฮียงราช  Ph.D.(Mathematics Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นฤมล ช่างศรี ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วภิาพร  สุทธิอมัพร ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมัพนัธ์  ถิ)นเวยีงทอง ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมควร สีชมภู ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. หลา้ ภวภูตานนท ์ Ph.D.(Mathematics Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดวงมณี ยะอมัพนัธ์ ศษ.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศึกษา 
รศ. ประภาพร  ศรีตระกลู ค.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พชัรี จนัทร์เพง็ ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จตุภูมิ  เขตจตัุรัส ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ประกฤติยา  ทกัษิโณ ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมพงษ ์พนัธุรัตน์ ปร.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ปรีชา เครือวรรณ ศษ.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาจติวทิยาการศึกษาและการให้คาํปรึกษา 
รศ.ดร.สุวรี ศิวะแพทย ์ ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นพดล มีไชยโย ศษ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปนดัดา ญวนกระโทก ศษ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เพญ็ศิริ สิมารักษ ์ กศ.ม.(จิตวทิยาการพฒันาการ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ กศ.ด.(จิตวทิยาการใหค้าํปรึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. บณัฑิตา ศกัดิT อุดม ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและแนะแนว) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
รศ.ดร. สุมาลี ชยัเจริญ Ph.D.(School Education:Educational Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา(ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร.ทว ี สระนํ7 าคาํ ค.ด. (เทคโนโลยแีละการสื)อสาร
การศึกษา) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. อิศรา กา้นจกัร ปร.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ณฐัพชัญ ์ อนนัตธี์ระกลุ กศ.ม.(เทคโนโลยทีางการศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ปร.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาพลศึกษา 
ผศ. กาญจนา ดาราศกัดิT  ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. จีราวชิช ์เผือกพนัธ์ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ธชา รุญเจริญ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ลิขิต อมาตยคง ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ศุภชยั แสวงสุทธิT  ศษ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.โรจพล บูรณรักษ ์ Ph.D.(Sport Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วาย ุ กาญจนศร ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักาย

และการกีฬา) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. ธนากร ศรีชาพนัธ์ุ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาศิลปศึกษา 
ผศ.ดร. ปริญญ ์ทนนัชยับุตร ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปัทมพร ทนนัชยับุตร ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปิยะศกัดิT  ปักโคทานงั ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. อรอนงค ์ฤทธิT ฤาชยั ค.ม.(ศิลปศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ศิริพงษ ์เพียศิริ ค.ด.(อุดมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ ค.ด.(อุดมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เขม  เคนโคก ศษ.ม.(หลกัสูตรและการสอน) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา 
ผศ.ดร. จารุณี ซามาตย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยทีางการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นฏกร ประมายนัต ์ ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรสวรรค ์วงคต์าธรรม ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พงศธ์นชั แซ่จู ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวชิาการจดัการสารสนเทศและการสื�อสาร 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. กลุธิดา ทว้มสุข D.A.(Library & information Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. มาลี กาบมาลา ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ลาํปาง แม่นมาตย ์ Ph.D.(Communication-Information Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า Ph.D.(Adult/Continuing Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ภรณี ศิริโชติ M.A.(Library and Information Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชลภสัส์  วงษป์ระเสริฐ กศ.ด.(พฒันศึกษาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เพญ็พนัธ์ เพชรศร อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กนัยารัตน์ เควยีเซ่น ค.ด.(เทคโนโลยแีละสื)อสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ศกัดา จนัทร์ประเสริฐ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ขนิษฐา จิตแสง นศ.ม.(นิเทศศาสตรการพฒันาการ) ท+วจ+ป - 
อ. จุฑาทิพย ์ไชยกาํบงั วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ท+วจ+ป - 
อ. ชมนาด บุญอารีย ์ อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. ปุณณิศา วเิศษสินธ์ุ ศศ.ม.(การสื)อสารมวลชน) ท+วจ+ป - 
อ.สมเพชร จุลลาบุดดี วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ท+วจ+ป - 
กลุ่มวชิาภาษา 
รศ.อาภรณ์ จินดาประเสริฐ อ.บ.(ภาษาองักฤษ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นนัทวนั เสนจนัทร์ฒิชยั ปร.ด.(ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อุทยัวรรณ ด่านววิฒัน์ Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.องัคณา ทองพนู พฒันศร  Ph.D. (Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พิภาวนิ ศุภวฒัน์ ศรีใคร M.A.(Applied Linguistics) ท+วจ+ป - 
ผศ. วสัมิลล ์ วชัระกวศิีลป M.A.(Language and Communication) ท+วจ+ป - 
ผศ. ศรีสอางค ์นิติวรคุณาพนัธ์ุ กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
ผศ. ศศิกานต ์โฆษิตตระกลู กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
ผศ. อารยา วทิยสุ์ภาเลิศ M.A.(English Literature) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กรวภิา พลูผล Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จงรักษ ์เลี7ยงพานิชย ์ ศศ.ด.(ภาษาองักฤษศึกษา)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จอมรัฐ พฒันศร Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ดารารัตน์ คาํภูแสน Ph.D. (Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประดิษฐ ์แสงสุกวาว ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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กลุ่มวชิาภาษา (ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร ปร.ด.(ภาษาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ภารดี ตั7งแต่ง Ph.D. (Translation Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ภรณี ดีราษฎร์วเิศษ Ph.D. (Education and Social Work) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุขมุ วสุนธราโศภิต ศศ.ด.(English Language Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร สุธิดา โง่นคาํ Ph.D.(Teaching English to Speakers 

of Other Languages) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. สุบรรณ แกว้กนัยา Ph.D.(Curriculum and Instruction) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กนกพรรณ ทองป้อง ศศ.ม.(ภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ) 
ท+วจ+ป - 

อ. กวสิรา นิลมงคล ศศ.ม.(ภาษาองักฤษเพื)ออาชีพ) ท+วจ+ป - 
อ. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ ์ ศศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ.ปาณิสรา ใจสุข ศศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. ปิยะพร ปุณณกะศิริกลุ อ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ.พีรวชิญ ์สทัธรรมนุวงศ ์ ศศ.ม.(ภาษาองักฤษเพื)อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ) ท+วจ+ป - 
อ. วกิรานต ์นามผาดอน ศศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ.ศิราย ุโพธิวนันา กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. อภิญญา หินนนท ์ ศศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. อนงคน์าฏ นุศาสตร์เลิศ อ.ม.(ภาษาศาสตร์) ท+วจ+ป - 
กลุ่มวชิาภาษาไทย 
รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ดวงพตัรา ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.มะลิวลัย ์บูรณพฒันา Ph.D.(Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.รัตนา จนัทร์เทาว ์ ปร.ด.(ภาษาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วรัิช วงศภิ์นนัทว์ฒันา ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อรทยั เพียยรุะ Ph.D.(Gender Studies and Thai 

Literature) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.วาลี ขนัธุวาร นศ.ม.(การหนงัสือพิมพ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.สาริกา อุ่นทานนท ์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ ปร.ด.(ไทศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.มารศรี สอทิพย ์ อ.ด.(ภาษาไทย) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ ์ ปร.ด.(ไทศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ทินวฒัน์ สร้อยกดุเรือ ศศ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
อ.อิศเรศ ดลเพญ็ อ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์ อ.ด.(ประวติัศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประยงค ์แสนบุราณ Ph.D.(ปรัชญาการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เอกศกัดิT  ยกุตะนนัทน์ อ.ม.(ปรัชญา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คาํแหง วสุิทธางกรู Ph.D.(Philosophy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.พทุธรักษ ์ปราบนอก      ศศ.ด.(ภาษาสนัสกฤต) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. หอมหวล บวัระภา Ph.D.(Philosophy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ชลิต ชยัครรชิต ศศ.ม.(มานุษยวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เทพพร มงัธานี อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. อคัรยา สงัขจนัทร์ อ.ม.(ปรัชญา) ท+วจ+ป - 
อ. เบญจวรรณ นาราสจัจ ์ สม.ม.(สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา) ท+วจ+ป - 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
รศ.ดร. บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง Ph.D.(Development Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เศกสรรค ์ยงวณิชย ์ Dr.rer.nat.(Physical Geography) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมศกัดิT  ศรีสนัติสุข Ph.D.(Sociology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุกญัญา เอมอิ)มธรรม Ph.D.(Geography) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค ์ Ph.D.(Development Administration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิธนัดร นิตยสุทธิT  M.Phil.(Development Administration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ สส.ม.(การพฒันาชุมชน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สาํเริง จนัทรสุวรรณ พบ.ม.(สถิติประยกุต-์สาขา

ประชากรศาสตร์) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ดุษฎี อายวุฒัน์ ปร.ด.(ประชากรศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรอมัรินทร์ พรหมเกิด ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร Ph.D.(Economics and Internatinal 

Development) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สุขมุวทิย ์ไสยโสภณ ปร.ด.(การบริหารการพฒันา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปิ) นปินทัธ์ เผือกพนัธ์ ปริญญาเอก ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อภิศกัดิT  ธีระวสิิษฐ ์ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จกัรพนัธ์ ขดัชุ่มแสง Ph.D.(Anthropology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชลิดา ปิยะธาํรงชยั Ph.D.(Human Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มณีมยั ทองอยู ่ Ph.D.(Sociology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วภิาว ีกฤษณะภูติ Ph.D.(Environmental Design and 

Planning) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร.ศิลปกิจ ตี)ขนัติกลุ Ph.D.(Ethnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สถาพร เริงธรรม ปร.ด.(สหวทิยาการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมพนัธ์ เตชะอธิก ศศ.ด.(พฒันาสงัคม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กิตติบดี ใยพลู น.ม.(กฏหมายเอกชน) ท+วจ+ป - 
อ. ชนะวทิย ์อนุสุเรนทร์ ศศ.ม.(สงัคมวทิยาการพฒันา) ท+วจ+ป - 
อ.พรสวรรค ์ปิยนนัทิศกัดิT  M.S.(Global Studies and International 

Affairs) 
ท+วจ+ป - 

อ. มานะ นาคาํ ศศ.ม.(สงัคมวทิยาการพฒันา) ท+วจ+ป - 
อ.รักชนก ชาํนาญมาก M.A.(Conflict Analysis and 

Management) 
ท+วจ+ป - 

อ. รุ่งอรุณ บุญสายนัต ์ ศศ.ม.(การบริหารการพฒันา) ท+วจ+ป - 
อ. สมใจ ศรีหลา้ มน.ม.(มนุษยศาสตร์) ท+วจ+ป - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รศ.ดร. ยิ)งสวสัดิT  ไชยะกลุ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รว ีหาญเผชิญ การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชูพงษ ์ทองคาํสมุทร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาํนาญ บุญญาพทุธิพงศ ์ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทรงยศ วรีะทวมีาศ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นพดล ตั7งสกลุ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรณรงค ์ชาญนุวงศ ์ DESS(Urbanism Operationel ville en projet) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท ์ Ph.D.(Land Use Planning, 

Management and Design) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. วารุณี ภูสนาม Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กลุศรี สุริยเดชสกลุ สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ. กฤตภทัร ถาปาลบุตร สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ท+วจ+ป - 
ผศ. ธนสิทธิT  จนัทะรี ศ.ม.(เครื)องเคลือบดินเผา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เบญจวรรณ กองสาสนะ ศศ.ม.(ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ. ประพนัธ์พงศ ์จงปติยตัต ์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ท+วจ+ป - 
ผศ. วาริน บุญญาพทุธิพงศ ์ M.Arch.(Textile Design) ท+วจ+ป - 
ผศ. สิทธา กองสาสนะ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ท+วจ+ป - 
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สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ผศ. สุรกานต ์รวยสูงเนิน สถ.ม.(Interior Architecture) ท+วจ+ป - 
ผศ.รท. อรรถ ชมาฤกษ ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อธิป อุทยัวฒันานนท ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. จนัทนีย ์จิรัณธนฐั Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สฤษดิT  ติยะวงศสุ์วรรณ ผด.(การวางแผนภาคและเมือง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สกัการ ราษีสุทธิT  Doctor of Philosophy ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สญัชยั  สนัติเวส Ph.D.(Desing Arts) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธนัฐกรณ์ พงศพิ์มล สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. ธรรมวฒัน์ อินทจกัร Certificat d' Etudes Approfondies en Architceture ท+วจ+ป - 
อ. ธีรศกัดิT  สิงห์ปรีชา สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. นรากร พทุธโฆษ ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. นิธิวดี ทองป้อง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ท+วจ+ป - 
อ. นิสรา อารุณี สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. พีร์นิธิ อกัษร วศ.ม.(วศิวกรรมโยธา) ท+วจ+ป - 
อ. รุ่งจิต จารุพงษท์วชิ M.Arch.(Architecture) ท+วจ+ป - 
อ. สุกญัญา พรหมนารท Master of Urban Planning ท+วจ+ป - 
อ. สุภาพร อรรถโกมล ศิลปมหาบณัฑิต(เครื)องเคลือบดินเผา) ท+วจ+ป - 
อ. สมหญิง พงศพิ์มล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต

(เทคโนโลยผีลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม) 
ท+วจ+ป - 

อ. อานติั วฒัเนสก ์ M.Arch.(Architecture) ท+วจ+ป - 
คณะวทิยาการจดัการ 

กลุ่มวชิาการตลาด 
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ Ph.D.(Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ D.B.A.(Business Administration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เพญ็ศรี เจริญวานิช Ph.D. (Marketing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ก่อพงษ ์พลโยราช Ph.D.(International Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
กลุ่มวชิาการท่องเที�ยว 
ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร Ph.D.(การจดัการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมกบัการท่องเที)ยว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.จินณพษั ปทุมพร Ph.D.(การจดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกบัการท่องเที)ยว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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กลุ่มวชิาการท่องเที�ยว(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร. ดลฤทยั โกวรรธนะกลุ Ph.D.(การจดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกบัการท่องเที)ยว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 
รศ.ดร. กลัปพฤกษ ์ผิวทองงาม Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มนัทนา สามารถ M.A.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุเมธ แก่นมณี พบ.ม.(พฒันาการเศรษฐกิจ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อนงคนุ์ช เทียนทอง พบ.ม.(พฒันาการเศรษฐกิจ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จงรักษ ์หงษง์าม Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุรชยั จนัทร์จรัส Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินตนา สมสวสัดิT  ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.จกัรพนัธ์  สุขสวสัดิT  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ภูมิสิทธิT   มหาสุวรีะชยั Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุทิน  เวยีนววิฒัน์ Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
กลุ่มวชิาการบัญชี 
ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์  ศุทธชยั Ph.D.(Accountancy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นภาพร  ลิขิตวงศข์จร บธ.ม.(การบญัชีการเงิน) ท+วจ+ป - 
ผศ. อนุรักษ ์ ทองสุโขวงศ ์ บธ.ม.(การบญัชีการเงิน) ท+วจ+ป - 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์     
รศ.ดร.เฉลิมศกัดิT  พิกลุศรี Ph.D.(Musicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.เดชา ศิริภาษณ์ ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.นิยม  วงศพ์งษค์าํ  ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.คเณศ  ศีลสตัย ์  Ph.D. (Ancient Indian and Asian 

Studies)  
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.จตุพร สีม่วง  ปร.ด.(ดนตรี)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จรัญ  ชยัประทุม  ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ดวงจนัทร์  นาชยัสินธ์ุ  ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกลุ  ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.จรัญ  กาญจนประดิษฐ ์ ศป.ม.(มานุษยดุริยางคศิลป์) ท+วจ+ป - 
ผศ.เจนวทิย ์ พิทกัษ ์ ค.บ.(ดนตรี) ท+วจ+ป - 
ผศ.ภาณุ  อุดมเพทายกลุ ศ.ม.(ประติมากรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ.ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์  ศ.ม.(จิตรกรรม)  ท+วจ+ป - 



 

 

คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

527

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 ��

��
 

 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ผศ.ธวชัชยั  ช่างเกวยีน  ศ.ม.(ประติมากรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ.รณภพ  เตชะวงศ ์ ศ.ม.(จิตรกรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ.ศุภกิจ  จารุจรณ  ศศ.ม.(วฒันธรรมศึกษา)  ท+วจ+ป - 
ผศ.สมิต ตะกรุดแกว้ ศบ.(เครื)องเคลือบดินเผา) ท+วจ+ป - 
ผศ.อานนท ์สงัวรดี ศม.(ภาพพิมพ)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.พงษพิ์ทยา สพัโส ปร.ด.(ดนตรีศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปรีชาวฒิุ อภิระติง ปร.ด.(ไทยศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุเนตร  โพธิสาร Ph.D.(History) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุรพล เนสุสินธ์ุ  ปร.ด.(ดนตรีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กษม  อมนัตกลุ  คอ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม)  
ท+วจ+ป - 

อ.กิตติสนัต ์ศรีรักษา ศป.ม.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) ท+วจ+ป - 
อ.ทรงวฒิุ  แกว้วศิิษฏ ์ ศ.ม.(จิตรกรรม)  ท+วจ+ป - 
อ.บญัชา  ควรสมาคม  ศ.ม.(ประติมากรรม)  ท+วจ+ป - 
อ.ประจกัษ ์ สุปันตี  ศ.ม.(ประติมากรรม) ท+วจ+ป - 
อ.วจิิตร วนิทะไชย ศศ.ม.(ปรัชญา) ท+วจ+ป - 
อ.พยงุศิลป์  เปศรี  ศศ.ม.(การบริหารการพฒันา)  ท+วจ+ป - 

วทิยาเขตหนองคาย 

คณะบริหารธุรกจิ       
ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน D.B.A.(Financial Accounting) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภิเษก ชยันิรันดร์ บธ.ด. (การบญัชี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ศุภลกัษณ์  อคัรางกรู Ph.D.(Tourism Manangement) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.วรางคณา  ถาวรวริิยะตระกลู M.Sc.(Hotel and Food Service 

Management) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร Ph.D.(Economie Sociale) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นารา กิตติเมธีกลุ บธ.ด.(ธุรกิจการกีฬาและการบนัเทิง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชีวานนัท ์วฒิุพนัธ์ุ บธ.ม.(การจดัการการโรงแรมและ

ภตัตาคาร) 
ท+วจ+ป - 

อ.นุชจรินทร์ โลหะปาน บธ.ม.(การเงินและบญัชี) ท+วจ+ป - 
อ.ประภสัสร ซื)อตรง บธ.ม.(การจดัการการบิน) ท+วจ+ป - 
อ. ผไทรัฐ พงษป์ระเทศ บช.ม.(การบญัชี) ท+วจ+ป - 
อ. ภาชินี สีบุญเรือง บธ.ม.(การจดัการการบริการและการ

ท่องเที)ยวนานาชาติ) 
ท+วจ+ป - 
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คณะบริหารธุรกจิ(ต่อ)    
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ. รัฐการ บวัศรี M.B.(Marketing) ท+วจ+ป - 
อ. วลัภา ถมยา บช.ม.(การบญัชี) ท+วจ+ป - 
อ. สิริวงษ ์เอียสกลุ บธ.ม.(การจดัการทั)วไป) ท+วจ+ป - 
อ. สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ บธ.ม. ท+วจ+ป - 
อ. ศกัดิT สุริยา ไตรยราช ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) ท+วจ+ป - 
อ. องัคว์รา ณ สุนทร ศศ.ม.(การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเที)ยว) ท+วจ+ป - 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
ผศ.ดร.ธเนศ  วฒันกลู Ph.D.(เศรษฐศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บุญฤทธิT  เพช็รวศิิษฐ ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วฒิุพงษ ์ อาจริยอาจอง Doktor der Agrarwissenschaften(Agricultural 

Economics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.บดี  ปุษยายนนัท ์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ท+วจ+ป - 
ผศ. มานิตย ์ผิวขาว ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ณฏัฐธ์นิน  เอื7อศิลป์ Ph.D.(Applied Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีระวฒัน์  เจริญราษฏร์ Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุนทรี บูชิตชน Doctor of Juridical 

Science(Economics and Law) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.กลว้ยไม ้พรหมดี รัฐศาสตรมหาบณัฑิต(ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ) 

ท+วจ+ป - 

อ.คมกฤช ฟองยอ้ย นม.(กฏหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
อ.ธนิตย ์มุงคุณแสน นม.(นิติศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.พบกานต ์ อาวชันาการ ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. มลัลิกา สมพลกรัง ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
อ. ศกัรินทร์ นนทพจน์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) ท+วจ+ป - 
อ. อภิรดี  วงศศิ์ริ ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. อุมาพร กาฬแสน นม.(นิติศาสตร์) ท+วจ+ป - 
คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมศาสตร์ 
รศ.ดร. วรัิช จิ�วแหยม Ph.D.(เทคโนโลยกีารเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กฤษดา คา้เจริญ ปร.ด.(เทคโนโลยอีาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฉตัรชยั ปรีชา ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฎัฐา นิธิกลุวรวงศ ์ Sc.D.(Agriculture and Aguatic 

Resources Mangagement) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
ผศ.ดร. เทวญั เริ)มสูงเนิน Dr.rer.nat.(Computational Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธิT  ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ภาสกร แสนจนัแดง วท.ม.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท+วจ+ป - 
ผศ. รัชนีกรณ์ มาพะเนาว ์ วท.ม.(การประมง) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กิติยาพร  วทิยานรากลุ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกลุ ปร.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ณฐัจรีย ์จิรัคกลุ D.Eng.(Food Engineering and 

Bioprocess Technology) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ณฐัพล ไตรเพิ)ม Ph.D.(Doktoratsstudium 
Sportwissenschaften) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. ธนญัชยั ดาศรี วท.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นฤมล ผิวเผื)อน Ph.D.(Plant  Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นิภาพร เส็งคาํปาน Ph.D.(Chemical, physical and 

biological features of Okra pectin) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. นุชนาฏ ผลเกิด ปร.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. บงัอร เหมงั วท.ด.(เทคโนโลยอีาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปิยรัตน์ อฐัรฐ Dr.rer.nat.(พฤษศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พรรณรัตน์ กว้ยเจริญพานิชก ์ ปร.ด.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มลัลิกา จนัทรังษี วท.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มานพ ศรีอุทธา ปร.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วชิยั เสริมผล Ph.D.(Agriculture Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศุภชยั สมเพช็ร วท.ด.(วสัดุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กานดา ศรอินทร์ วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
อ. เจษฎา โสตถิปิณฑะ วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
อ. ชลธิชา มะสุใส วท.ม.(เคมี) ท+วจ+ป - 
อ. ณชยตุ จนัทโ์ชติกลุ วท.ม.(เทคโนโลยกีารอาหาร) ท+วจ+ป - 
อ. นพคุณ บุญสิม วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
อ. ปโยธร อุราธรรมกลุ วศ.ม.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ ์ วท.ม.(การประมง) ท+วจ+ป - 
อ. ศรัญญา กลัยจ์าฤก วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
อ. สาธิต กระเวนกิจ วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
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คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมศาสตร์ (ต่อ)   
ชื�อ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ. สุกลัญา ศิริมาตร์ วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. สุทธิลกัษณ์ ขวญัไตรรัตน์ วท.ม.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) ท+วจ+ป - 
อ. อาภากร สกลุสถาพร วท.ม.(พนัธุศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. อายวุฒั ธนาเศรษฐองักลู วท.ม.(Environmental Management) ท+วจ+ป - 

 
 

 

 

RE1  อาจารย์ผู้สอน 
ท+วจ+ป   หมายถึง  เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตร 

บัณฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั?นสูง โดยมคุีณวุฒิไม่ตํ�ากว่าปริญญาโทหรือ
เทยีบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ไม่ตํ)ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั7น 
หรือสาขาวชิาที)สมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัที)มิใช่ส่วนหนึ)งของ 
การศึกษาเพื)อรับปริญญา 

ท/อ+วจ+ป หมายถึง  เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั?นสูง สําหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
 ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ)ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ)า 
 กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั7นหรือสาขาวชิาที)สมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ 
 ดา้นการสอนและการทาํวจิยั ที)มิใช่ส่วนหนึ)งของการศึกษาเพื)อรับปริญญา 

RE2  อาจารย์ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ท/อ+วจ  หมายถึง  เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้กบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลกัสูตร 

ดุษฎบีัณฑิตโดยมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ)า 
กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั7น หรือสาขาวชิาที)สมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ใน 
การทาํวจิยัที)มิใช่ส่วนหนึ)งของ การศึกษาเพื)อรับปริญญ 
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�.� รายนามบุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั 
�.   นางสุจิตรา   ทศันจินดา เลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั 
?.   นางแววตา  วรรณคาํ  เจา้หนา้ที)บริหารงานทั)วไป ชาํนาญการ 
�.   นายประสงค ์  ต่อโชติ  นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
�.   นางรัตติยากร   วมิลศิริ  นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
@.   นางหอมหวล   นาถํ7าเพชร นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
�.   นางดิลกรัตน์   โคตรสุมาตย ์ นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
6.   นายจิรพฒัน์   จนัทะไพร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติัการ 
�.   นางสาววชัรินทร์ แพงศรี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
�. นายสุพฒัน์   พิบูลย ์  พนกังานธุรการ  ส � 
1�. นางหนูแดง   ตาบา้นดู่  พนกังานพิมพ ์ ส � 
1�. นายธีรพล   มะลิดา  พนกังานสถานที) บ ? 
1?. นายไพศาล   แสงสุวรรณ พนกังานทั)วไป บ ? 
1�. นายเฉลย    บุตรปาละ พนกังานขบัรถยนต ์ส � 
��. นางสาวอรวรรณ    วชิาชยั  นกัวเิทศสมัพนัธ์ 
�@. นางสาวศิตธีรา   สโมสร  นกัวเิทศสมัพนัธ์ 
��. นางสาวนนัทิยา ศิลาชยั  นกัวเิทศสมัพนัธ์ 
�6. นางพชัลี    พวงคต  นกัวชิาการศึกษา 
��. นางสาวพรนภา โยธาฤทธิT  นกัวชิาการศึกษา 
��. นางพาณิภคั   พระชยั  นกัวชิาการศึกษา 
?�. นางเยาวลกัษณ์   แหล่งหลา้ นกัวชิาการศึกษา 
?�. นางสาวนวพร หนูเส็ง  นกัวชิาการศึกษา 
2?. นางสาวปัทมา สมพงษ ์  นกัวชิาการศึกษา 
2�. นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน  นกัวชิาการศึกษา 
?�.  นางสาวพนชักร โชคลา  นกัวชิาการศึกษา 
2@. นางสาวศิริพร เบญจมาศ นกัวชิาการศึกษา 
?�. นายอนุสรณ์   มั)นคง  นกัวชิาการศึกษา 
?6. นายอภิเชษฐ ์  บุญจวง  นกัสารสนเทศ 
2�. นายรัฐพล  สมบูรณ์  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
2�. นางศิรินธร สุวรรณทอง นกัวชิาการเงินและบญัชี 
30. นางสาววไิลพร นามหงษา นกัวชิาการเงินและบญัชี 
�1. นางสาววรินภธ์ร นนัตะเวชกลู นกัวชิาการพสัดุ 
�2. นางรุ่งนิภา คนลํ7า  คนงาน 
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