
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
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 ในคราวประชุมครั้งท่ี     5/2548  เมื่อวันที ่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตร  

ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544                     

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรอืคณะที่ขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4    ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”  หมายถึง   คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรอืหนวยงานที่มีหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  
“คณบดี” หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรอืหัวหนาหนวยงานที่มีหลักสูตร              
                                         ระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  



“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายถึง  คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี 
                                                               เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 

“สํานักบริหารและพัฒนาวชิาการ” หมายถึง สาํนักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา               
                                                                    วิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   
                                                              (ฉบับที่ 3/2548) 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย    
                                           มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”      หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอ 5 ใหอธิการบดีรกัษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม

ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบด ี และ
ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ  คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด 

 ท้ังนี้การวินิจฉยัหรอืตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 
ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี ้
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนคณะและ
ภาควิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน  
หลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมอีงคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

ขอ 7  ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห    สวนภาคฤดูรอนอาจจัด
ไดตามความจําเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกัน



ไดกับการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออืน่ๆ ก็
ได โดยใหถือแนวทางดังนี้ 

ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

ขอ 8 การคิดหนวยกติ  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรอือภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติ 

รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ   ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาค
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 หนวยกติระบบจตุรภาค 

ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหนวยกติเฉลี่ยตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

กําหนดจํานวนหนวยกติเฉลีย่ตลอดหลักสูตร นอยกวา  9  หนวยกติตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวภิาค 
ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรอืจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรอืหลายแบบได  

ท้ังนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

 
ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่รางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือการ
วิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวจิัยใน
สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

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  ทําเฉพาะวิทยานพินธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และหลกัสูตรอาจกําหนดให 
                                                    ศึกษารายวิชาเพิม่เติม หรอืทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได โดยไมนับหนวยกิต  
                                               แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด 
                           แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา  

        12 หนวยกิต 
แผน  ข    เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ  
                แตตองมีการศึกษาอสิระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต  
    ท้ังนี้ สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสตูรแผน ข      
               ดวย แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือก 
               ศึกษาไวดวย 
 
 
 
 



12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต  
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    
แบงการศึกษาเปน   2  แบบ คือ 

แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม หลักสูตรอาจ
กําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนได โดยไมนับหนวย
กิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือ 
            ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48  
              หนวยกิต 
แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัต 
            บัณฑิตจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกติ และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 
24 หนวยกิต 

       ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกนั 
 

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อหลักใน

การเรยีนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรยีนการสอนดวยก็ได 
13.2 หลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งท่ีใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมท้ังการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสูตรท่ีมีองคความรู และเนื้อหาสาระที่มี

ความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรยีนการสอน 

 



ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้ 
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต   ไม
เกิน 6 ปการศึกษา 
ระยะเวลาการศกึษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 15 การประกันคุณภาพ 

ใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลักสูตรใหชัดเจน และมีการดําเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ท้ังนี้อยาง
นอยแตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละหนึ่งครั้ง เสนอตอคณบดีตนสังกัดพรอมสงสําเนาให
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่  4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  

16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือผูท่ีมหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาท่ีหลักดานการสอนและวิจยั และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ของภาระ
งานดานการเรียนการสอน 

16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจัดการศกึษา
ของหลักสูตร โดยทําหนาท่ีอาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจาํหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น 

16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรบัมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลกัสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสตูร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

16.4   อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํา
หนาท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.5   อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพื่อทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดาน 
          การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.6 อาจารยทีป่รึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําท่ีไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบกระบวนการ

เรียนรูเพือ่วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให



คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา 

16.7 อาจารยทีป่รึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยบัณฑิตพิเศษที่คณะ   แตงตั้ง 
เพื่อใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือให คําแนะนํา
และควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูท่ีไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการตามที่
กําหนดในหนาท่ีนั้นๆ 

16.9 ผูเชีย่วชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีบางสวนในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูท่ีไดรบัแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทาง
วิชาการตามที่กําหนดในหนาท่ีนั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งโดยตรงตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนั้นๆ ท้ังนี้หากจะแตงตั้งใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
จะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับ
หนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด แตหากจะ
แตงตั้งใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกั ตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น 

16.10 อาจารยบัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีคณบดีแตงตั้งใหทําหนาท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจาํหลักสูตร  

ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตามระดับ
ของหลักสูตรนัน้ๆ 

 

ขอ 18 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวน
อยางนอย 3 คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรอืสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

 
 



ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อยางนอยตองมอีงคประกอบ ดังนี้ 

19.1  มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผูรบัผิดชอบ      
หลักสูตรอยางนอย 3 คน 

19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ซึง่คณะแตงตั้ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรอืหลายหลักสูตรก็
ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามที่คณะกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

ขอ 21 อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
21.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

21.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ขอ 22   อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา  

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ขอ 23   อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  รวมท้ังประสบการณ

การทําวิจัย เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม  อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยท่ีปรึกษา   

วิทยานิพนธรวมก็ได 
ขอ 24 ในกรณีท่ีมีความจําเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น  ๆ  
ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 



ขอ 25 ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาอิสระ 3 คน ท้ังนี้ใหนับรวม
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไดมากกวา    5 คน อาจ
ขอขยายเพิ่มข้ึนไดแตตองไมเกิน 10 คน ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา   ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

26.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 

26.4.2  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเทา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้น
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอทีจ่ะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 27 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลกัฐานประกอบและเงือ่นไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั  

 



ขอ 28 การรับเขาศึกษา 
28.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดเงื่อนไข 

วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได 
ท้ังนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญา
บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได 
ท้ังนี้ตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ 

28.3  ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การ
รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลกัฐานการสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดข้ันหนึ่งตามที่
หลักสูตรท่ีเขาศึกษานั้นกําหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

28.4 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

ขอ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือ

รับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรอืครบ
เงื่อนไขของแตละสาขาวิชา  จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตาง  ๆ เพื่อรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา  โดยไมขอรับปริญญาหรือ 
        ประกาศนียบัตร การดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 
ขอ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวชิาเรียน 
 31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

31.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
31.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 

หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต 



นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3 
หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ียังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัตขิองคณบดี 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ท้ังนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 

 31.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทําไดในกรณีท่ี

จํานวนหนวยกติท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตน และ
จําเปนตองสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ท้ังนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเกี่ยวของ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพือ่คิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรยีนตั้งแต

ระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได 
ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ

สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าํเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรยีนต่ํากวา
ระดับคะแนน A ได 

31.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

31.8 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป และไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเกี่ยวของ 

ขอ 32 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 33  การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 34 การเปลี่ยนสาขาวิชา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับ
คะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา
มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

  การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 



 
ขอ 35 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
   นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา 

หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
ท่ี     ต่ํากวาได ท้ังนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลกัสูตรนั้นๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอนโดย
ถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานกับริหารและ
พัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร และคณบดีท่ี
เกี่ยวของ แลวแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2   การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบ 
         ปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
         แผน ข การสอบประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  
         โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเสนอคณบดีเปน 
        ผูพิจารณาแตงตั้ง 
36.3  การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน 
       หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบ 
      ดวยการตรวจอานและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบ 
      ปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบ 
      วิทยานิพนธเปนผูสอบ  
36.4 การสอบการศึกษาอสิระเปนการสอบเพือ่ประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
       ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจ 
       อานและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบ 
        ปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ  
36.5 การสอบวดัคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสองแบบในสาขาวิชาเอกและ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินวานักศึกษามี
ความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยใหมคีณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบให
ผูสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 



36.6  การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั  

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  

                                             ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเกี่ยวของ  
S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับ 
              หนวยกิต (Audit)  
U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนบั

หนวยกิต  
W ถอนวิชาเรยีนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีท่ี

นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น 

 
 
 



ขอ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังนี้ 
 S (Satisfactory)    หมายความวา  สอบผาน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 
 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร 
สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ 

ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวชิาบังคับถือวาต่ํากวามาตรฐาน ให
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

ขอ 43 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
43.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรในวชิานั้น

เพียงครั้งเดียว 
43.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มีคา

คะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคา
คะแนนที่ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหาร
ถึงทศนิยม 4 ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพื่อให
เหลือทศนิยม 2 ตําแหนง 

หมวดที่  8 
การทําวิทยานพินธและการศึกษาอิสระ 

 
ขอ 44   การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แตละ 
              หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังนี้  
           หลักเกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 45  การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 46  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอสิระ 
46.1  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุก 
         ภาคการศึกษา 
46.2  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาท่ีในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

46.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาค



การศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมี
ความกาวหนา จํานวนหนวยกติท่ีไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ท่ีตองตีพิมพหรอืเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแต
กรณ ี

46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S 
เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพจิารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวทิยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรอือื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการ
พิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ 

ขอ 47 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานพินธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจาก    
หัวขอเดิม ท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกติท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังนี้ใหนับ
จํานวนหนวยกติดังกลาว เปนจํานวนหนวยกติท่ีผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได โดยตองไดรบัอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร พรอม
ท้ังใหคณะแจงหนวยงานรับผดิชอบดานทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลีย่นแปลงใน
ประวัติการศึกษา 

ขอ 48 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
48.1 การสอบวทิยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองดําเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผานการ

ประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต 
           รายวิชาวทิยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนัน้ๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S 
ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลกัสูตรนั้น อาจารยท่ีปรึกษา
ตองเสนอใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันที่
จะทําการสอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

48.2    การสอบวิทยานิพนธ  
48.2.1ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดเปน

อาจารยท่ีปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษาไมนอย
กวา 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ท้ังนี้อาจแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) 
เปนกรรมการสอบดวยก็ได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไมใชอาจารยท่ีปรึกษาเปน
ประธานคณะกรรมการสอบ 



อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา     รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีท่ีมีความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการ
ควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

48.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําซึ่ง
ไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป 
ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมเีวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการที่แตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใช
ตรวจอานวิทยานิพนธได  

48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ
(คณะ)อาจารยท่ีปรึกษาเปน 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

อาจารยท่ีปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย    ท่ี
ปรึกษารวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมไดเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม และอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ    จึงจะ
ถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป 
ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังนี้จะตอง
กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการที่แตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใช
ตรวจอานรายงานการศึกษาอิสระได 



48.3.3 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท่ีปรกึษาและ
อาจารยท่ีปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 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 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลกัษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 3 วันทํา   

การถัดจากวันสอบ  
50.1  ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมท้ังมีการอธิบาย

ช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสรจ็ และคณะกรรมการสอบใหความ  
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวา
ไมผานในการสอบครั้งนั้น ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี 

50.2  กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรปุสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบใหสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

 
ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 
ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ไดภายใน 15 

วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบยีนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม

ดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
การใหโอกาสสอบครั้งท่ี 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรอืมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรอื 

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวท่ีอื่นแตอยางใด 
ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  



53.3 ลิขสิทธิ์หรือสทิธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน     
นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพร
ในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอืน่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 

หมวดที่  9 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ขอ 54   การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  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 และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตพีิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรอืสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิง่พิมพทางวิชาการ หรอืเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตพีิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรอืสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิง่พิมพทางวิชาการ หรอืเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

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 และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให



ผลงานหรอืสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพมิพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรอืสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิง่พิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
ขอ 55  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการ

สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวาง
รอการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรอืสิ่งพิมพทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ 14  แลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารอง  ขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ  
1  ภาคการศึกษา  แตไมเกิน  2  ครั้ง  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตินั้นเปนวัน
สําเร็จการศึกษา 

ขอ 56   การขออนุมัติปริญญา 
56.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานั้น 
56.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย 
       ตองมี คุณสมบัติ ดังนี้ 

56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 54 
56.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรอืคณะ 
56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
56.2.4    สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีจัดทํา 
             ตามรูปแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
56.2.5  การเสนอชื่อผูสําเรจ็การศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวทิยาลัย ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 57 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศกึษาผูหนึ่งผูใดเขา 
          รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 58    การเพกิถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเรจ็การศึกษาผู
หนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้ 



58.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือผูสําเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 26 หรือ ขอ 54 แหงระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวนัที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตปิริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใหกับบุคคลนั้น 

 
58.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวชิาการอื่นที่เปนองคประกอบสําคัญตอการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศกึษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทําดวยตนเอง     
การเพิกถอนปรญิญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตปิริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

58.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวทิยาลัย หรือตอศักดิ์ศรี      
       แหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณี 
      นี้ ใหมี ผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมมีติเพิกถอน 
 

หมวดที่  10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศกึษา 
59.1  นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของ

อาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร 
เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

59.2    การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 
59.3    นกัศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
59.4  นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผาน 
          การพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไปหรอือาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธหรอืการศึกษาอิสระ    
           ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 60  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
   นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและไดรบัอนุมัติแลว 
60.3 สําเร็จการศึกษา 
60.4 มหาวิทยาลัยสัง่ใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา 
60.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกนิกึ่งหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน

หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50 



60.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินกึง่หนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร 
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

60.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดตอกัน  โดยได
สัญลักษณ  S  เปน  0  ติดตอกัน  2  ภาคการศึกษา 

60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรอืสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ี
สองไมผาน 

60.9 หลังสอบครั้งท่ี  1 ไมผาน ไมดําเนินการและ/หรอืสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งท่ี 2 ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  

60.10    ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 
60.11    นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 
60.12    ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผดิอันไดกระทํา 
              โดยประมาท 
60.13    ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 61 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา 
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปน       

          นักศึกษาคืนได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 62 หลักสูตรใหม หรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับหลกัสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย     การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544   ท้ังนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน     5 ป นับจาก
การปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี 

ขอ 63 ใหยกเวนการบังคับใชขอ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2548 โดยใหใชเกณฑท่ี
เกี่ยวของดังกลาวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ขอ 64    อาจารยท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ    ท่ีไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใช
ระเบียบนี้ ใหยังคงเปนอาจารยท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอไป 

ขอ 65 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลกัเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้มี
ผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้  ท้ังนี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วัน หลังวนัประกาศใชระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่    14  กรกฎาคม พ.ศ. 2548   
 
                           (ลงช่ือ)   พลตํารวจเอก  เภา สารสิน 

                                                                                                       (เภา สารสนิ) 
                       นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


