ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
----------------------เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 16(2) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตร
ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหนวยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ขอ 1
ขอ 2

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี
เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ขอ 5

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 3/2548)
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหอธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และ
ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด
ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา

ขอ 6

ขอ 7

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สวนคณะและ
ภาควิชามีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม
เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค
โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนอาจจัด
ไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกัน

ไดกับการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออืน่ ๆ ก็
ได โดยใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอ น หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอ น หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ขอ 8 การคิดหนวยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4
หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค
8.3 ระบบจตุรภาค
1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2
หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค
ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร นอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3
หลักสูตร
ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่ รางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเทามาแลว
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือการ
วิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว
11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผนคือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให
ศึกษารายวิชาเพิม่ เติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต
แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา
12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ
แตตองมีการศึกษาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข
ดวย แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือก
ศึกษาไวดวย

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
แบงการศึกษาเปน 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม หลักสูตรอาจ
กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวย
กิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัต
บัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา
24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกัน
ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใชภาษาไทยเปนสื่อหลักใน
การเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได
13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และเนื้อหาสาระที่มี
ความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต ไม
เกิน 6 ปการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น
ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 15 การประกันคุณภาพ
ใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลักสูตรใหชัดเจน และมีการดําเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อยาง
นอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสําเนาให
บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 4
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่หลักดานการสอนและวิจยั และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ของภาระ
งานดานการเรียนการสอน
16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น
16.3 อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
16.4 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา
หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา
16.5 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่คณะแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดาน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
16.6 อาจารยทปี่ รึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรูเพือ่ วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให

คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา
16.7 อาจารยทปี่ รึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยบัณฑิตพิเศษที่คณะ แตงตั้ง
เพื่อใหทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือให คําแนะนํา
และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
16.8 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการตามที่
กําหนดในหนาที่นั้นๆ
16.9 ผูเชีย่ วชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่บางสวนในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรบั แตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทาง
วิชาการตามที่กําหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งโดยตรงตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ
ทั้งนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับ
หนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด แตหากจะ
แตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น
16.10 อาจารยบัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชีย่ วชาญเฉพาะ ที่คณบดีแตงตั้งใหทําหนาที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตามระดับ
ของหลักสูตรนัน้ ๆ
ขอ 18 คุณสมบัติอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวน
อยางนอย 3 คน
18.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน

ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้
19.1 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผรู บั ผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอย 3 คน
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ คณะแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรก็
ได
ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่คณะกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด
ขอ 21 อาจารยผูสอน ตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
21.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
21.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 22 อาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองมีคุณสมบัติดังนี้
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 23 อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคุณสมบัติดังนี้
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ
การทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมก็ได
ขอ 24 ในกรณีที่มีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยทปี่ รึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวม
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไดมากกวา 5 คน อาจ
ขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 5
การรับเขาศึกษา
ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
26.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ
26.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้น
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะทําวิทยานิพนธได หรือมีคณ
ุ สมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 27 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงือ่ นไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 28 การรับเขาศึกษา
28.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดเงื่อนไข
วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
28.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได
ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ
28.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญา
บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได
ทั้งนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ
28.3 ในกรณีที่ผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การ
รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
28.4 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ
30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือ
รับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบ
เงื่อนไขของแตละสาขาวิชา จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร
30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา โดยไมขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน
31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
31.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
31.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9
หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต

นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3
หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัตขิ องคณบดี
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด
31.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทําไดในกรณีที่
จํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาที่กําหนดไวขางตน และ
จําเปนตองสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพือ่ คิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนตั้งแต
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได
ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าํ เพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวา
ระดับคะแนน A ได
31.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
31.8 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ
ขอ 32 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 33 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 34 การเปลี่ยนสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได
การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 35 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา
หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
ที่ ต่ํากวาได ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอนโดย
ถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวของ แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
36.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบ
ปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
แผน ข การสอบประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเปน
ผูพิจารณาแตงตั้ง
36.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบ
ดวยการตรวจอานและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบ
ปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเปนผูสอบ
36.4 การสอบการศึกษาอิสระเปนการสอบเพือ่ ประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจ
อานและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบ
ปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ
36.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินวานักศึกษามี
ความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ
โดยใหมคี ณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบให
ผูสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได

36.6 การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ37 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตาม
ขอ 36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผู
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ขอ 38 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํา
ภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแกไข โดยอนุโลม
ขอ 39 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค
ขอ 40 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาคะแนนตอหนวยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.5
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.0
C+
ผลการประเมินขั้นคอนขางดี (Fairly Good)
2.5
C
ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair)
2.0
D+
ผลการประเมินขั้นออน (Poor)
1.5
D
ผลการประเมินขั้นออนมาก (Very Poor)
1.0
F
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)
0
สัญลักษณ
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาที่มีคาคะแนน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ
(2) นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกําหนด
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ
S
ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับ
หนวยกิต (Audit)
U
ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนบั
หนวยกิต
W
ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีที่
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น

ขอ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความวา สอบผาน
U (Unsatisfactory)
หมายความวา สอบไมผาน
การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร
สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบ
ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวามาตรฐาน ให
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ขอ 43 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
43.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้น
เพียงครั้งเดียว
43.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา
คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคา
คะแนนที่ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหาร
ถึงทศนิยม 4 ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ 4 เพื่อให
เหลือทศนิยม 2 ตําแหนง
หมวดที่ 8
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
ขอ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละ
หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้
หลักเกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 45 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี
ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี)
ขอ 46 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
46.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุก
ภาคการศึกษา
46.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
46.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาค

การศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมี
ความกาวหนา จํานวนหนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย))
ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแต
กรณี
46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน S
เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูน ั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการ
พิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ
ขอ 47 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจาก
หัวขอเดิม ที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้ใหนับ
จํานวนหนวยกิตดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได โดยตองไดรบั อนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอม
ทั้งใหคณะแจงหนวยงานรับผิดชอบดานทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลีย่ นแปลงใน
ประวัติการศึกษา
ขอ 48 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
48.1 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองดําเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผานการ
ประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนัน้ ๆ
ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S
ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษา
ตองเสนอใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งใหเสนอวันที่
จะทําการสอบไปพรอมกันดวย
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ
48.2 การสอบวิทยานิพนธ
48.2.1ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาไมนอย
กวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
เปนกรรมการสอบดวยก็ได
โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยที่ปรึกษาเปน
ประธานคณะกรรมการสอบ

อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย
48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และการ
ควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย
48.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่ง
ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป
ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมเี วลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใช
ตรวจอานวิทยานิพนธได
48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรว มในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ
(คณะ)อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 เสียง (คณะ)อาจารยประจําเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรงคุณวุฒิ
เปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
48.3 การสอบการศึกษาอิสระ
48.3.1 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย ที่
ปรึกษารวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ
48.3.2 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ จึงจะ
ถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป
ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใช
ตรวจอานรายงานการศึกษาอิสระได

48.3.3 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ขอ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ แบงเปน 4 ระดับคือ
Excellent
หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม
Good
หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี
Pass
หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน
Fail
หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก
การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
ขอ 50 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเ ขาสอบภายใน 3 วันทํา
การถัดจากวันสอบ
50.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้งมีการอธิบาย
ชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความ
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวา
ไมผานในการสอบครั้งนั้น ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี
50.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบใหสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15
วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ
กําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม
ดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด
ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ
53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และ
ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
นักศึกษาและ/หรืออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพร
ในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอนื่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ
หมวดที่ 9
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 54 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
54.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
54.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิง่ พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิง่ พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 สอบผานการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
54.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
54.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพมิ พ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิง่ พิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ 55 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการ
สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวาง
รอการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ 14 แลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารอง ขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ
1 ภาคการศึกษา แตไมเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตินั้นเปนวัน
สําเร็จการศึกษา
ขอ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น
56.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
ตองมี คุณสมบัติ ดังนี้
56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 54
56.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา
56.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่จัดทํา
ตามรูปแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
56.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 57 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 58 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษาผู
หนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้

58.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือผูสําเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 26 หรือ ขอ 54 แหงระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวนั ที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตปิ ริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใหกับบุคคลนั้น
58.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทําดวยตนเอง
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตปิ ริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น
58.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรี
แหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณี
นี้ ใหมี ผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
หมวดที่ 10
สถานภาพของนักศึกษา
ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
59.1
นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของ
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
59.2 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
59.3
นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
59.4 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผาน
การพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ขอ 60 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
60.1 ตาย
60.2 ลาออกและไดรบั อนุมัติแลว
60.3 สําเร็จการศึกษา
60.4 มหาวิทยาลัยสัง่ ใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา
60.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน
หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50

60.6

เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึง่ หนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75
60.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน โดยได
สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา
60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่
สองไมผาน
60.9 หลังสอบครั้งที่ 1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
60.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว
60.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด
60.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท
60.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา
ขอ 61 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปน
นักศึกษาคืนได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 62 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2548 ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป นับจาก
การปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี
ขอ 63 ใหยกเวนการบังคับใชขอ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2548 โดยใหใชเกณฑที่
เกี่ยวของดังกลาวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน
ขอ 64 อาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ที่ไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใช
ระเบียบนี้ ใหยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอไป
ขอ 65 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้มี
ผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) พลตํารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

