
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------- 

เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี้  

 
หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

๓.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
๓.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”    หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า 
ส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความว่า     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า   คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี 
                                                 เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”   หมายความว่า   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า   ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความว่า     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “นักศึกษา”        หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดี
มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

หมวดที่  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๖.๒ บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
๖.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา

ในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗ ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสอง

ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ
อาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน
ได้กับการศึกษาภาคปกต ิ

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได ้โดยให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
 



- ๓ - 

 ข้อ ๘  การคิดหน่วยกิต  
๘.๑ ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑ หน่วยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑ หน่วยกิต 

๘.๒ ระบบไตรภาค 
๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
๘.๓ ระบบจตุรภาค 

๑ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

ข้อ ๙ การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 
๙.๑ การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร

โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
๙.๒ การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร

โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
๙.๓ การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยความเห็นชอบ

ของคณะ 
ข้อ ๑๐ หลักสูตรหนึ่ง  ๆอาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๓ 
หลักสูตร 

ข้อ ๑๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา่มาแล้ว 



- ๔ - 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑๑.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ ๑๒ โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ ๑๓ ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑๓.๑ หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทย

เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 
๑๓.๒ หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และ 

เนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

คณะหรือสาขาวิชาอาจด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะร่วมแบบหลายปริญญา 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
๑๔.๒ ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
๑๔.๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน ๘  ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ 

ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๖ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
๑๖.๑ อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
ส าหรับอาจารย์ประจ าทีม่หาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  



- ๕ - 

๑๖.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  

๑๖.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

๑๖.๔ อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
๑๖.๕ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง

ให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
๑๖.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา

ด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
๑๖.๗ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณา
เค้าโครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา 

๑๖.๘ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะ แต่งตั้ง เพ่ือให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

๑๖.๙ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในหน้าที่นั้นๆ 

๑๖.๑๐ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑๙.๑ หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดี
ที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  

๑๙.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทั้งนี ้อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสม 
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๑๙.๓ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑๙.๓.๑ วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

๑๙.๓.๒ ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้าม)ี 

๑๙.๓.๓ ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑๙.๓.๔ ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา 

ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

 

หมวดที่  ๕ 

การรับเข้าศึกษา 

ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และ

มีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๒๑.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๒๑.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิต

หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๒๑.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีพ้ืน

ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๒ การรับสมัคร 

ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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ข้อ ๒๓ การรับเข้าศึกษา 
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
๒๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็น

ผู้ก าหนดเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๓.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษได ้ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวข้อง 

๒๓.๓ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่า
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๑ เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได ้
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวข้อง 

๒๓.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญามหาบัณฑิต
แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่ง
ตามท่ีหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นก าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๒๓.๕ การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๒๓.๖ การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ ๒๓.๑ – ๒๓.๖ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๒๔ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ 

๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 
หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไข
ของแต่ละสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็น 
นักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอก
ร่วมเรียนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที่  ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ ๒๖ การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 
๒๖.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

๒๖.๑.๑ การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
๒๖.๑.๒ การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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๒๖.๒ การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 

๙  หน่วยกิต และไม่มากกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า

๓ หน่วยกิต และไม่มากกว่า ๘ หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่ก าหนด 

๒๖.๓ ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  
๒๖.๔ การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ จะกระท าได้

ในกรณีที่จ านวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้อง
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  ๆทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

๒๖.๕ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
๓.๐๐ จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ ากว่า
ระดับคะแนน A ได ้

๒๖.๖ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษา
ที่ลาพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒๖.๗ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชา
ที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๗ เกณฑ์การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๒๘ การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและ

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนสาขาวิชา  
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต 

มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี 

ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ 
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

การด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ ๓๐ การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า 

หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับที่ต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๗ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๓๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
๓๑.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่

รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์ม
ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณบดีที่เก่ียวข้อง แล้วแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๑.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียน
หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
การสอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

๓๑.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่าน
และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  

๓๑.๔ การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงาน
ของกรรมการ  

๓๑.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์
เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และ แบบ ๒ ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติดังนี้ 

๓๑.๕.๑ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้ง
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓๑.๕.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน  
๒ คน  ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

๓๑.๕.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(๑) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก 

เป็นต้นไป 
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน

ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ า ๓.๕ หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ 
ที่มีผลงานวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้โดย
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

๓๑.๕.๔ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์  S หมายถึง สอบผ่าน 
หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
และบัณฑิตวิทยาลัย  ผ่าน  หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  ๑๕ วัน  นับจากวันสอบ 

๓๑.๕.๕ นักศกึษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 

๓๑.๕.๖ นักศึกษา ตามข้อ ๓๑.๕.๓ (๑) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถ
ขอสอบได้อีก ๑ ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน ๒ ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๕๕.๘ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

๓๑.๕.๗ นักศึกษาตามข้อ ๓๑.๕.๓ (๒) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคง
มีสภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 
                    ๓๑.๖ การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๓๒ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๓๑.๒, ๓๑.๕, ๓๑.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ ๓๓ การลงโทษนักศึกษาที่ท าการทุจริตทางวิชาการให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๓๖๕/๒๕๕๐ เรื่อง แนวปฏิบัติและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา  หรือข้อบังคับ
และประกาศที่ปรับปรุงใหม่ 
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ข้อ ๓๔ การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชา

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
ข้อ ๓๕ การประเมินผลรายวิชา ให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน       ความหมาย                                ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)                 ๔.๐ 
B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)                  ๓.๕ 
B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)                 ๓.๐ 
C+  ผลการประเมินขัน้ค่อนข้างดี (Fairly Good)  ๒.๕ 
C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)    ๒.๐ 
D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)    ๑.๕ 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   ๑.๐ 
F  ผลการประเมินขั้นตก (Failed)    ๐    

สัญลักษณ์       ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 
  ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย 
  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I 

    และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน
    และการแก้สัญลักษณ์ I ให้ด าเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น
    จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของ
    คณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
    มีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
    ทราบล่วงหน้า 

S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
    โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน
    โดยไม่นับหน่วยกิต  

W   ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส าหรับรายวิชา   
    ที่ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
    หรือใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๓๖ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ 
ให้เป็นดังนี้ 

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร 
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 ส าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่สอบ 

ข้อ ๓๗ นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ ากว่า 
มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 

ข้อ ๓๘ การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๓๘.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
๓๘.๒ ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณ 

จากทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้น าจ านวนหน่วยกิต
และค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ ๔ เพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 

หมวดที่  ๘ 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ข้อ ๓๙ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่
แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้   
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๔๐ การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
๔๐.๑ ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน ๑ ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
๔๐.๒ ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

ข้อ ๔๑ การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ๑ คน และอาจมีอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแต่ละคณะ (ถ้าม)ี 

ข้อ ๔๒ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
๔๒.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระท าใน

ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
๔๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า

ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

๔๒.๓ ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิต
ที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ ๐ (ศูนย)์) 
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ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ และต้นฉบับ

ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

๔๒.๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ ๐ (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษา
ผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อ
คณบดีเพื่อหาข้อยุติ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวน
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม 
ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิต ดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พร้อมทั้งให้คณะแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน ๑๕ วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ข้อ ๔๔ การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
๔๔.๑ การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา ๔๕ วัน

หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้
สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะท าการสอบ
ไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน ๔๕ วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S 
ในการประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

๔๔.๒ การสอบวิทยานิพนธ์  
๔๔.๒.๑ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๔๔.๒.๒ การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอ
และตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุม
ให้ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 



- ๑๔ - 
๔๔.๒.๓ ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนด         

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป 

ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่
ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  

๔๔.๒.๔ ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล
โดยให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น ๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น ๑ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น ๑  
และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

๔๔.๓ การสอบการศึกษาอิสระ  
๔๔.๓.๑ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๔๔.๓.๒ การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 
การน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมให้ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

๔๔.๓.๓ ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนด
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป 
ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบ
ครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  

๔๔.๓.๔ ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น ๑ และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  ๒ ครั้ง 
ข้อ ๔๕ การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ 
Excellent    หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  



- ๑๕ - 
ข้อ ๔๖ ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบ

ภายใน ๕ วันท าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่ก าหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้น
เป็นโมฆะ  

๔๖.๑ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้ง
มีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบ
ภายใน ๔๕ วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนัน้ 
ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

๔๖.๒ กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน ๓ วันท าการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ภายใน ๑๕ วัน 

ข้อ ๔๗ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ ๔๘ ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ ๔๖.๒  มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ ๒ 

ได้ภายใน ๑๕ วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน ๖๐ วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ ๔๖.๑ ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ ๒ ภายใน ๑๕ วันหลังวันครบ

ก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน ๖๐ วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข  
การขอสอบทั้ง ๒ กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก าหนด หากไม่

ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่ ๒ นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด 
ข้อ ๔๙ รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

๔๙.๑ รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

๔๙.๒ นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวนลักษณะ
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๔๙.๓ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถ
น าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กรณีท่ีการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
หมวดที่  ๙ 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ ๕๐ การส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
๕๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

๕๐.๑.๑ สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
๕๐.๑.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๕๐.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
๕๐.๒.๑ มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
๕๐.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  

๕๐.๒.๓ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

๕๐.๒.๔ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ที่มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

๕๐.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
๕๐.๓.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
๕๐.๓.๒ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
๕๐.๓.๓ แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน ๑ เรื่อง และวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพอีก ๑ เรื่อง  

๕๐.๓.๔ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ



- ๑๗ - 
สอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าข้อ ๕๐.๒ หรือ ข้อ ๕๐.๓ 
แล้วแต่กรณีได้ 

ข้อ ๕๑ การขออนุมัติปริญญา 
๕๑.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง

ขอส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
๕๑.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย   

ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
๕๑.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๕๐ 
๕๑.๒.๒ ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
๕๑.๒.๓ เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
๕๑.๒.๔ ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดท า  

ตามรูปแบบและจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๕๑.๒.๕ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง 

ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๕๓ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
๕๓.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

หรือผู้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๒๑  หรือ ข้อ ๕๐  แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญา
หรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

๕๓.๒ วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อ่ืน หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็น
ข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

๕๓.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย  หรือ
ต่อศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 
 
 



- ๑๘ - 
หมวดที่ ๑๐ 

สถานภาพของนักศึกษา 
ข้อ ๕๔ การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 

๕๔.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

๕๔.๒ การลาพักการศึกษามี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๕๔.๒.๑ การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
เรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องและได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า
๒  สัปดาห์ ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์  W 
และนักศึกษาไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

๕๔.๒.๒ การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นค าร้องผ่าน
กระบวนการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด นักศึกษา
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๕๔.๓ การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ
เวลาการลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

๕๔.๔ นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพัก
การศึกษา ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย 

๕๔.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง 
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ประธานหลักสูตร และ คณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๕๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๕๕.๑ ตาย 
๕๕.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
๕๕.๓ ส าเร็จการศึกษา 
๕๕.๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๕๕.๕ เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน

ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 






