
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2548
-----------------------

เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประ
สิทธิภาพ และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548   และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอํ านาจตามความ
ในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่     5/2548  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลัยจึง
วางระเบียบไวดังตอไปนี้

หมวดที่  1
บททั่วไป

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

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

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คํ าส่ัง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4    ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ   คณะ บณัฑิตวทิยาลยั หรอืหนวยงานทีม่หีลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่มีหลักสูตร

            ระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพื่อรับผิดชอบหลักสูตร
                                  ระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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“สํ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ” หมายถงึ สํ านกัทะเบยีนและประมวลผล (สํ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
        ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 3/2548)

“บัณฑิตวิทยาลัย”         หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการประจ ําบณัฑิตวทิยาลัย” หมายถงึ คณะกรรมการประจ ําบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”             หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํ านาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คํ าส่ัง หรือระเบียบปฏิบัติ
ซ่ึงไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ในกรณีที่มิไดกํ าหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และ
ใหอธิการบดีมีอํ านาจวินิจฉัยส่ังการ  คํ าวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่ส้ินสุด

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548

หมวดที่  2
ระบบการจัดการศึกษา

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดํ าเนินการดังนี้
6.1 บณัฑิตวทิยาลยัเปนผูรกัษามาตรฐานของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บณัฑิตวทิยาลยัมหีนาทีป่ระสานงานและสนบัสนนุการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สวนคณะและภาควิชา

มีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพื่อบริหารและจดัการศกึษาใน

หลักสูตรทีม่กีระบวนวชิาเกีย่วของกบัหลายคณะโดยมอีงคประกอบและหนาทีต่ามประกาศของมหาวทิยาลยั
ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค

การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห    สวนภาคฤดูรอนอาจ
จัดไดตามความจํ าเปนของแตละหลักสูตร โดยใหกํ าหนดระยะเวลาและจํ านวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียง
กันไดกับการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรือ
อื่นๆ ก็ได โดยใหถือแนวทางดังนี้

ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูรอน หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห

ขอ 8 การคิดหนวยกิต
8.1 ระบบทวิภาค

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

รายวชิาวทิยานพินธหรอืการศกึษาอสิระ   ทีใ่ชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ชัว่โมงตอภาค
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 หนวยกิตระบบ
                  ทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค
ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถงึ การจดัแผนการศกึษาในหลักสูตรโดยกํ าหนด
จ ํานวนหนวยกติเฉล่ียตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกติตอภาคการศกึษาปกต ิสํ าหรบัระบบทวภิาค

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
ก ําหนดจ ํานวนหนวยกติเฉล่ียตลอดหลกัสูตร นอยกวา  9  หนวยกติตอภาคการศกึษาปกต ิสํ าหรบัระบบทวภิาค

ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได
ทัง้นี ้ระบบการจดัการเรยีนการสอน และระบบการจดัแผนการศกึษาตามวรรคหนึง่ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลยั

หมวดที่ 3
หลักสูตร

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี
11.1 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑิต เปนหลักสูตรการศกึษาทีส่รางเสรมิความเชีย่วชาญหรอืประสทิธิภาพใน

ทางวิชาชพี เปนหลักสูตรทีม่ลัีกษณะส้ินสุดในตวัเอง สํ าหรบัผูสํ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาบณัฑิตหรือ
เทียบเทามาแลว

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือ
การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง สํ าหรับผูสํ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ใหมจี ํานวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ใหมจี ํานวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกติ โดยแบงการศกึษาเปน  2  แผนคอื
แผน ก     เปนแผนการศกึษาทีเ่นนการวจิยัโดยมกีารท ําวิทยานพินธ  ดงัน้ี

                                    แบบ ก 1  ทํ าเฉพาะวิทยานพินธไมนอยกวา 36 หนวยกติ และหลักสูตรอาจก ําหนดใหศึกษา
รายวิชาเพิม่เตมิ หรอืท ํากจิกรรมวชิาการอืน่เพิม่ขึน้ได โดยไมนบัหนวยกิต แตตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกํ าหนด

แบบ ก 2 ทํ าวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา
12 หนวยกิต

แผน ข    เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทํ าวิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต

   ทั้งน้ี สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตร แผน ก ไมจํ าเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข ดวย
แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ใหนักศึกษาเลือกศึกษาไวดวย

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผูเขาศึกษาทีสํ่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑิตหรอืประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สูง ใหมีจํ านวนหนวยกิตรวม

ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48 หนวยกติ
ผูเขาศึกษาทีสํ่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑิตหรอืประกาศนยีบตัรบณัฑิต ใหมีจํ านวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
แบงการศกึษาเปน   2  แบบ คอื

แบบ 1 เปนแผนการศกึษาทีเ่นนการวจิยัโดยมกีารท ําวิทยานพินธทีก่อใหเกดิองคความรูใหม หลักสูตรอาจ
ก ําหนดใหมกีารศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ หรอืท ํากจิกรรมทางวชิาการอืน่เพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต
แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกํ าหนด ดังนี้
แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สํ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง จะตองทํ าวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สํ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนยีบตัรบณัฑิตจะ

ตองท ําวิทยานพินธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

แบบ 2   เปนแผนการศกึษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทํ าวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สํ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง จะตองทํ าวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สํ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะ
ตองทํ าวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา
24 หนวยกิต

       ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
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ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงที่ใชภาษาไทยเปนส่ือหลักใน

การเรยีนการสอน และ/หรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอนดวยกไ็ด
13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงที่ใชภาษา

อังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการทํ าวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรู และเนื้อหาสาระที่มี

ความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมี
        คุณภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียนการสอน

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูที่สํ าเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศกึษา สวนผูทีสํ่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑิต   

ไมเกนิ 6 ปการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาสํ าหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกํ าหนด
ขอ 15 การประกันคุณภาพ

ใหกํ าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไวในทุกหลักสูตรใหชัดเจน และมีการด ําเนินการ
ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดทํ ารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีอยางนอยแตละหลักสูตรตองจัดทํ ารายงานการประเมินตนเองปละหน่ึงครั้ง เสนอตอ
คณบดีตนสังกัดพรอมสงสํ าเนาใหบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่  4
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
16.1 อาจารยประจํ า หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ทํ าหนาที่หลักดานการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กํ าหนด ของ
ภาระงานดานการเรียนการสอน

16.2 อาจารยประจ ําหลกัสูตร หมายถงึ อาจารยประจ ําทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนหลักในกระบวนการจดัการศกึษา
ของหลักสูตร โดยทํ าหนาที่อาจารยผูสอน และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น   อาจารยแตละคนจะเปนอาจารยประจํ าหลักสูตรใน
ขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น

16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจํ าหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมิน
ผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

16.4 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจํ าหรืออาจารยบัณฑิตพิเศษที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทํ า
หนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา

16.5 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจํ าที่คณะแตงตั้งเพื่อทํ าหนาที่ใหคํ าปรึกษาดาน
       การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
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16.6 อาจารยทีป่รึกษาหลกั (Major advisor) หมายถงึ อาจารยประจ ําทีไ่ดรบัแตงตัง้ใหรบัผดิชอบกระบวนการ
เรียนรูเพื่อวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให
ค ําแนะน ําและควบคมุดแูล รวมทัง้การประเมนิความกาวหนาและการสอบวิทยานพินธหรอืการศกึษาอสิระ
ของนักศึกษา

16.7 อาจารยที่ปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํ า หรือ อาจารยบัณฑิตพิเศษที่คณะ
แตงตั้ง เพื่อใหทํ าหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือให คํ า
แนะนํ าและควบคุมดูแลการทํ าวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา

16.8 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจํ าที่ไดรับการแตงตั้งใหทํ าหนาที่ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตํ าแหนงทางวิชาการตามที่
กํ าหนดในหนาที่นั้นๆ

16.9 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจํ าที่ไดรับแตงตั้งใหทํ าหนาที่บางสวนในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตํ าแหนงทาง
วิชาการตามที่กํ าหนดในหนาที่นั้นๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือความชํ านาญเฉพาะที่เปนประโยชน
อยางย่ิงโดยตรงตอหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายนัน้ๆ ทัง้นีห้ากจะแตงตัง้ใหเปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ
จะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับ
หนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมตํ่ ากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกํ าหนด แตหากจะ
แตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํ ามหาวิทยาลัยเทานั้น

16.10 อาจารยบัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแตงตั้งใหทํ าหนาที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจํ าหลักสูตร
ตองเปนอาจารยประจํ าและมีคุณสมบัติไมตํ่ ากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตามระดับของ

หลักสูตรนั้นๆ
ขอ 18 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

18.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้
สูง ตองเปนอาจารยประจํ าหลักสูตร และมีคณุวุฒิไมตํ ่ากวาปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา หรือเปนผูดํ ารง
ตํ าแหนงทางวิชาการไมตํ่ ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํ านวน
อยางนอย 3 คน

18.2 หลักสูตรปรญิญาดษุฎบีณัฑิต ตองเปนอาจารยประจ ําหลักสูตร และมีคณุวุฒิไมตํ ่ากวาปรญิญาเอกหรอืเทยีบ
เทาหรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการไมตํ่ ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํ านวนอยางนอย 3 คน

ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้
19.1  มีอาจารยประจํ าหลักสูตร จํ านวนไมนอยกวา 5 คน โดยตองประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรอยางนอย 3 คน
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ตองอยูภายใตการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงคณะแตงตั้ง    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว อาจกํ ากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร
ก็ไดทั้งน้ีใหเปนไปตามที่คณะกํ าหนดองคประกอบและอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร      
หลักสูตรดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกํ าหนด



ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 7

ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าคณะ เพื่อทํ าหนาที่กํ ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะนั้นๆ องคประกอบและอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกํ าหนด

ขอ 21 อาจารยผูสอน ตองมีคุณสมบัติดังนี้
21.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจํ า หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณุวุฒิไมตํ ่ากวาปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา หรอื เปนผูด ํารงต ําแหนงทางวชิาการไมตํ ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวชิานั้น หรอืสาขาวชิาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทํ าวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญา

21.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจํ า หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณุวุฒิไม
ตํ ่ากวาปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการไมตํ่ ากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทํ าวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ขอ 22 อาจารยที่ปรกึษาหลัก ตองมีคุณสมบัติดังนี้
เปนอาจารยประจํ า มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทาหรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการไมตํ่ ากวา

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํ าวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ขอ 23 อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองมีคุณสมบัติดังนี้
เปนอาจารยประจํ า หรอืผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และตํ าแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณ

การทํ าวิจัย เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ในกรณีที่มีความจํ าเปนและเหมาะสม   อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวมก็ได
ขอ 24 ในกรณีที่มีความจํ าเปนคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูทรง

คุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆ
ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 25 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
อาจารยประจํ า 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและ

หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับ
ปรญิญามหาบณัฑิตไมเกนิ 15 คน หากเปนอาจารยทีป่รกึษาทัง้วิทยานพินธและการศึกษาอสิระ ใหคดิสัดสวน
จํ านวนนักศึกษาที่ทํ าวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํ านวนนักศึกษาที่ทํ าการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับ
รวมนักศึกษาที่ยังไมสํ าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํ าที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทํ าวิทยานิพนธไดมากกวา    
5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่  5
การรับเขาศึกษา

ขอ 26 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสํ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกํ าหนด และมี      
       คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด
26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสํ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามที่หลักสูตรกํ าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด

26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสํ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา   ตามที่หลักสูตรกํ าหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด
26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

26.4.1  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสํ าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
           ชัน้สูง ตามทีห่ลักสูตรก ําหนด และมคีณุสมบตัอิืน่เพิม่เตมิตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร    
           และบณัฑิตวทิยาลยัก ําหนด หรือ
26.4.2  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสํ าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรทีเ่ขาศึกษา โดยมผีลการเรยีนดมีาก
และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทํ าวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด

ขอ 27 การรับสมัคร
ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลักฐานประกอบและเงือ่นไขอืน่ๆ ใหเปนไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั

ขอ 28 การรับเขาศึกษา
28.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะเปนผูกํ าหนดเงื่อน

ไข วิธีการและจ ํานวนนกัศึกษาทีจ่ะรบัในแตละสาขาวชิา และไดรบัความเหน็ชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย

28.2  คณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได
ทั้งน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ

28.3  คณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพื้นความรูไมตํ ่ากวาปรญิญา
บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 26 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
ได ทั้งน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวของ

28.3  ในกรณีที่ผูสมัครกํ าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แลวแตกรณี การ
รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสํ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เขาศึกษานั้นกํ าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด

28.4 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ขอ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 30 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ
30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือรับ

เขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชา ซ่ึงเมื่อผานการประเมินผลหรือครบ
เง่ือนไขของแตละสาขาวิชา  จึงจะไดรับเขาเปนนกัศึกษาตามหลกัสูตรในสาขาวชิาตาง ๆ เพือ่รบัปรญิญา
หรอืประกาศนียบัตร

30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา  โดยไมขอรับปริญญาหรือ
        ประกาศนียบัตร การด ําเนนิการเกีย่วกบันกัศึกษาวิสามญัใหเปนไปตามทีม่หาวทิยาลยัก ําหนด

หมวดที่  6
การลงทะเบียนวิชาเรียน

ขอ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวชิาเรียน
31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ

32.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
32.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9

หนวยกิต และไมมากกวา 15 หนวยกิต
นกัศึกษาในหลักสูตรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบไมเตม็เวลา ตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3

หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของ
คณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและ
ชํ าระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กํ าหนด

31.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบยีนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กํ าหนดในขอ 31.2 และ 31.3 จะกระทํ าไดในกรณีที่

จํ านวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํ านวนนอยกวา หรือมากกวาที่กํ าหนดไวขางตน และจํ าเปน
ตองสํ าเรจ็การศกึษาในภาคการศกึษานัน้ๆ ทัง้นีต้องไดรบัอนมุตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วของ ตามความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้ าเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนตั้งแต
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ ากวา 3.00
จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้ าเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนตํ่ ากวา
ระดับคะแนน A ได
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31.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสํ าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะตองชํ าระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

31.8 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเทาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ

ขอ 32 เกณฑการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 33 การโอนหนวยกติและคาคะแนนของรายวชิาทีไ่ดศึกษามาแลวทัง้จากสถาบนัการศกึษาอื่นและจากมหาวิทยาลัย

ขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 34 การเปล่ียนสาขาวิชา

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต
มีรายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป

สํ าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และได
ศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทํ าวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได

การดํ าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 35 การเปล่ียนระดบัการศึกษา

นกัศึกษาในหลักสูตรระดบัทีต่ํ ่ากวา อาจไดรบัการพจิารณาใหโอนเขาศึกษาในหลกัสูตรระดบัทีสู่งกวา หรอื
ในทางกลบักนั นกัศึกษาในหลักสูตรระดบัทีสู่งกวา อาจไดรบัการพจิารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดบัที่
ตํ ่ากวาได ทัง้น้ีใหเปนไปตามเงือ่นไขที่กํ าหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ขอ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาที่ไดถอน

โดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจํ าวิชาสงผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอรมของสํ านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวของ แลวแจงใหสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ

36.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบ
        ปากเปลา หรือการสอบทั้งสองแบบขางตน สํ าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
        การสอบประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใหมีคณะกรรมการ
        สอบประมวลความรูซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
36.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
        มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวย การตรวจอาน
        และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และ
        การประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ
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36.4  การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
        ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอาน
        และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนกัศึกษาดวยวธีิการสอบปากเปลา และการประชมุ
         ตดัสินผลงานของกรรมการ
36.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอก
        และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ สํ าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินวานักศึกษา
        มีความสามารถที่จะดํ าเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยใหมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบ

ใหผูสอบผานการสอบวดัคณุสมบตั ิ มสิีทธ์ิเสนอขออนุมตัเิคาโครงวทิยานิพนธในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตได

36.6  การประเมนิความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สํ าหรบันกัศึกษาในหลักสูตรปรญิญาดษุฎบีณัฑิต
ใหเปนไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลัย

ขอ 37 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ
ตามขอ 36.2, 36.5, 36.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ขอ 38 นักศึกษาที่ทํ าการทุจริตในการสอบ ใหดํ าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํ า
ภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแกไข โดยอนุโลม

ขอ 39 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทํ าเมื่อส้ินภาคการศึกษาแตละภาค
ขอ  40 การประเมนิผลรายวชิา ใหก ําหนดระดบัคะแนนหรอืสัญลักษณ ซ่ึงมคีวามหมาย และคาคะแนนดังนี้

    ระดับคะแนน ความหมาย  คาคะแนนตอหนวยกิต
A ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม (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) ใชสํ าหรับรายวิชาที่มีคาคะแนน

ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) นักศึกษาไมสามารถเขาสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ
(2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไมครบเกณฑตามที่ผูสอนกํ าหนด

ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของ
S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory)  ใชสํ าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับ
           หนวยกิต (Audit)
U ผลการศึกษายังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสํ าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมนับ

หนวยกิต
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W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสํ าหรับรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณีที่
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีที่นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น

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

สํ าหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํ ากัดจํ านวนครั้งที่สอบ
ขอ 42 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนตํ่ ากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาตํ่ ากวามาตรฐาน ใหลง

ทะเบียนเรียนซํ้ า
ขอ 43 การนับจํ านวนหนวยกิตและคํ านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

43.1 ในกรณีทีน่กัศึกษาลงทะเบยีนวชิาใดวชิาหน่ึงมากกวา 1 ครัง้ ใหนบัจ ํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้น
เพียงครั้งเดียว

43.2 ในการคํ านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํ านวณจากทุกรายวิชาที่มี
คาคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนํ าจํ านวนหนวยกิตและคา
คะแนนที่ไดทุกครั้งไปใชในการคํ านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํ านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหาร
ถึงทศนิยม 4 ตํ าแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป ตั้งแตตํ าแหนงที่ 4 เพื่อให
เหลือทศนิยม 2 ตํ าแหนง

หมวดที่  8
การทํ าวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ

ขอ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทํ าไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามทีแ่ตละ
             หลักสูตรก ําหนด โดยไดรบัความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รกึษาวทิยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ
            อื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 45 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ

ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณี
ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกํ าหนดของแตละคณะ (ถามี)

ขอ 46 การประเมินผลความกาวหนาในการทํ าวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
46.1  การประเมินผลความกาวหนาในการทํ าวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทํ าในทุก
         ภาคการศึกษา
46.2  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการทํ า
        วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมนิตอคณะกรรมการบริหาร
        หลักสูตร คณะ และสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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46.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทํ าวิทยานิพนธหรือการ
ศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความกาวหนาในการท ําวิทยานพินธหรอืการศกึษาอสิระของนกัศึกษา โดยระบจุ ํานวนหนวยกติวทิยานพินธ
หรอืการศกึษาอสิระทีไ่ดรบัการประเมนิใหไดสัญลักษณ S ของนกัศึกษาแตละคนในแตละภาคการศกึษานัน้
แตทัง้น้ีตองไมเกนิจ ํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํ านวน
หนวยกิตที่ไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย))

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนํ าเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกํ าหนด ใหถือเปนสวน
หนึง่ของวทิยานพินธหรอืการศกึษาอสิระ ซ่ึงตองก ําหนดจ ํานวนหนวยกติ ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

46.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน  S
เทากบั 0 (ศูนย) คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ควรพจิารณาหาสาเหต ุซ่ึงอาจใหนกัศึกษาผูนัน้ไดรบัการ
พิจารณาใหเปล่ียนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปล่ียนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการ
พิจารณาตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ

ขอ 47 ในกรณีที่นักศึกษาใดรับอนุมัติใหเปล่ียนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลง
สาระสํ าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํ านวนหนวยกิตจาก
หัวขอเดิม ที่สามารถนํ าไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํ านวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิม ทั้งนี้ใหนับ
จํ านวนหนวยกิตดังกลาว เปนจํ านวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซ่ึงสามารถนํ ามานับเพื่อสํ าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พรอมทัง้ใหคณะแจงหนวยงานรบัผดิชอบดานทะเบยีนการศกึษา ภายใน 15 วัน และใหบนัทกึการเปล่ียนแปลง
ในประวัติการศึกษา

ขอ 48 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ
48.1 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองดํ าเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผาน

การประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํ านวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S
ครบตามจํ านวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารยที่ปรึกษา
ตองเสนอใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งใหเสนอวันที่จะ
ทํ าการสอบไปพรอมกันดวย

ในกรณีที่ไมสามารถดํ าเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในครั้ง
การประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ

48.2 การสอบวิทยานิพนธ
48.2.1ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไมได

เปนอาจารยที่ปรกึษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํ า ซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาไม
นอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม
(ถามี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซ่ึงไมใชอาจารยที่ปรึกษา
เปนประธานคณะกรรมการสอบ
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อาจารยประจ ําและผูทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั ทีเ่ปนกรรมการสอบวทิยานพินธ
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการไมตํ่ ากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํ า
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ในกรณีทีม่คีวามจ ําเปน คณบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ ําบณัฑิตวทิยาลยั
อาจแตงตัง้ผูเชีย่วชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได  ทัง้นีใ้หเปนไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนํ าเสนอและตอบ
คํ าถามของผูเขาสอบได และคณะวิชาตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน

คณะกรรมการสอบวทิยานพินธมอี ํานาจ ในการอนญุาตหรอืไมอนญุาตใหผูเขาฟงถาม
หรอืแสดงความเหน็ทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาของวิทยานพินธ รวมทัง้การจ ํากดัเวลาการถาม และการ
ควบคมุใหด ําเนนิการสอบเปนไปโดยเรยีบรอย

48.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจํ าซ่ึง
ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงจะถือวาการสอบนัน้มผีลสมบรูณ

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํ านวนดังกลาวขางตน ใหเล่ือนการสอบออกไป
ในกรณีที่จํ าเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
ก ําหนดวนัสอบครัง้ใหมใหมเีวลาพอสมควรแกการทีก่รรมการทีแ่ตงตัง้ซอมขึน้ใหม จะไดใช
ตรวจอานวิทยานพินธได

48.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ
(คณะ)อาจารยที่ปรึกษาเปน 1 เสียง (คณะ)อาจารยประจํ าเปน 1 เสียง และ(คณะ) ผูทรง
คุณวุฒิเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํ านวนไมนอยกวา 2 ใน 3
เสียงของจํ านวนกรรมการทั้งหมด

48.3 การสอบการศึกษาอิสระ
48.3.1 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย อาจารยประจํ าหรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไมได

เปนอาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย
ที่ปรึกษารวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ

48.3.2 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 2 คน ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจํ า
หรือผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวม และอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํ านวนดังกลาวขางตน ใหเล่ือนการสอบออกไป
ในกรณีที่จํ าเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ทั้งนี้จะตอง
กํ าหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งซอมขึ้นใหม จะไดใช
ตรวจอานรายงานการศึกษาอิสระได

48.3.3 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 เสียง และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จํ านวนไมนอยกวา 2 ใน 3 เสียงของจํ านวนกรรมการทั้งหมด
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ขอ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ แบงเปน 4 ระดับคือ
Excellent หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม
Good หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี
Pass หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน
Fail หมายความวา ผลการประเมินขั้นตก

การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง
ขอ 50 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 3 วันทํ า   

การถัดจากวันสอบ
50.1  ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไข พรอมทั้งมีการอธิบาย
         ชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความ

เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดํ าเนินการไดทันตามกํ าหนดดังกลาวใหถือวา
ไมผานในการสอบครั้งน้ัน ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี

50.2  กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปน
ลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทํ าการถัดจากวันสอบ

ใหคณะแจงผลการสอบใหสํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน
ขอ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 52 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 50.2 มีสิทธิย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ไดภายใน 15

วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ
ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 50.1 ใหย่ืนขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กํ าหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกํ าหนดการแกไข
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนยีมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกํ าหนด หากไม

ดํ าเนินการตามกํ าหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑที่กํ าหนดไวที่อื่นแตอยางใด

ขอ 53 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ
53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด
53.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํ านวน ลักษณะ และระยะ

เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด
53.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ เปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน

นักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องน้ันๆ สามารถนํ าไปเผยแพร
ในเชงิวิชาการได แตการน ําเนือ้หาหรอืผลจากการศกึษาไปใชเพือ่ประโยชนอืน่ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด

กรณีที่การทํ าวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือ
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดํ าเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ
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หมวดที่  9
การสํ าเร็จการศึกษา

ขอ 54 การสํ าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสํ าเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

54.1.1 สอบไดจํ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
54.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมตํ่ ากวา 3.00

54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
54.2.1 มคีวามรูภาษาองักฤษผานเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลัย
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดํ าเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิง
พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กํ าหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ ากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดํ าเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวาร
สารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กํ าหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ ากวา
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 โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดํ าเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กํ าหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ ากวา
3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดํ าเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิง
พิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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ขอ 55  สํ าหรบันกัศึกษาทีศึ่กษาในหลักสูตรซึง่ก ําหนดใหการตพีมิพผลงานวทิยานพินธเปนสวนหนึง่ของเงือ่นไขในการ
สํ าเรจ็การศกึษาและนักศึกษาไดด ําเนนิการจนผานเงือ่นไขการสํ าเรจ็การศกึษาอืน่ๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวาง
รอการยอมรบัใหตพีมิพในวารสารหรอืส่ิงพมิพทางวิชาการทีห่ลักสูตรก ําหนดและนกัศึกษาไดใชเวลาในการศกึษา
ครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนดในขอ 14  แลว นกัศึกษาสามารถยืน่ค ํารอง  ขอขยายเวลาการศกึษาไดครัง้ละ  1  ภาค
การศกึษา  แตไมเกนิ  2  ครัง้  ทัง้น้ีใหเปนไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั

ใหคณะกรรมการประจํ าคณะเปนผูอนุมัติการสํ าเร็จการศึกษา และใหถือวันที่ไดรับอนุมัตินั้นเปนวัน
สํ าเร็จการศึกษา

ขอ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสํ าเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหย่ืนคํ ารองแสดงความจํ านงขอสํ าเร็จการ

ศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันส้ินภาคการศึกษาที่คาดวาจะสํ าเร็จการศึกษานั้น
56.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี
        คุณสมบัติ ดังนี้

56.2.1 เปนผูสํ าเร็จการศึกษาตามขอ 54
56.2.2 ไมคางชํ าระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
56.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดํ าเนินการทางวินัยนักศึกษา
56.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่จัดทํ าตาม

รูปแบบและจํ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนด
56.2.5 การเสนอช่ือผูสํ าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกํ าหนด
ขอ 57 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จํ าเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสํ าเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขา
          รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
ขอ 58 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสํ าเร็จการศึกษา
ผูหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปนี้
58.1 ผูสํ าเร็จการศึกษาผูนั้น ไมมคีุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือผูสํ าเร็จ

การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนไดสํ าเร็จการศึกษา ตามขอ 26 หรือ ขอ 54 แหงระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใหกับบุคคลนั้น

58.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เปนองคประกอบสํ าคัญตอการสํ าเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร ของผูสํ าเร็จการศึกษาผูนั้น ลอกเลียนงานผูอื่น หรือมิไดกระทํ าดวยตนเอง
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น

58.3 ผูสํ าเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทํ าการอันเปนที่เส่ือมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรี
       แหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมี
       ผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน
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หมวดที่  10
สถานภาพของนักศึกษา

ขอ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา
59.1    นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษาตองย่ืนคํ ารองตอคณะที่เกี่ยวของ โดยผานการพิจารณาของ
          อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร   
          เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
59.2    การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
59.3    นักศึกษาผูไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชํ าระคาธรรมเนียมส ําหรับรักษาสถานภาพการเปน
          นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
59.4  นกัศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนกัศึกษาตองย่ืนค ํารองตอคณะทีเ่กีย่วของ โดยผาน
          การพิจารณาของอาจารยทีป่รกึษาทัว่ไปหรอือาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธหรอืการศกึษาอสิระ   
           ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

ขอ 60 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

 60.1 ตาย
60.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว
60.3 สํ าเร็จการศึกษา
60.4 มหาวิทยาลัยส่ังใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชํ าระคาธรรมเนียม

การศึกษา
60.5 เรียนไดจํ านวนหนวยกิตไมเกินกึ่งหน่ึงจากจํ านวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน
            หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ ากวา 2.50
60.6 เรียนไดจํ านวนหนวยกิตเกินกึ่งหน่ึงจากจํ านวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนในหลักสูตร
           และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ ากวา 2.75
60.7 ไมมีความกาวหนาในการทํ าวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดตอกัน  โดยได

สัญลักษณ  S  เปน  0  ติดตอกัน  2  ภาคการศึกษา
60.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่

สองไมผาน
60.9 หลังสอบครั้งที่  1 ไมผาน ไมดํ าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2

ตามระยะเวลาที่กํ าหนด
60.10    ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกํ าหนดแลว
60.11    นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กํ าหนด
60.12    ตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํ า
            โดยประมาท
60.13    ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา

ขอ 61 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเปน

          นักศึกษาคืนได ทั้งน้ี ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่  11
บทเฉพาะกาล

ขอ 62 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548 ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544   ทั้งนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน     
5 ป นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแลวแตกรณี

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

ขอ 64 อาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ    ที่ไดรับการแตงตั้งกอนการประกาศใช
ระเบียบนี้ ใหยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งนั้นตอไป

ขอ 65 บรรดาประกาศ หรือคํ าส่ัง หรือหลักเกณฑอันเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูกอนระเบียบนี้
         มีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ตอง
          ดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่     14     กรกฎาคม พ.ศ. 2548
        

    (ลงชื่อ) พลตํ ารวจเอก    เภา  สารสิน
           (เภา  สารสิน)

      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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