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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
    งานบริการการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและจัดด าเนินการด้านอ่ืน  ๆ ตามยุทธศาสตร์ของ             
คณะเกษตรศาสตร์ โดยสังกัดงานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้บริการด้านการรับเข้าศึกษา         
งานทะเบียนและวัดผล  การลงทะเบียนของนักศึกษา  ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และการตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา  ประสานงานการบริหาร
จัดการหลักสูตร ติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเสนอ
ผู้ส าเร็จการศึกษา การขออนุมัติปริญญา     
     งานด้านบัณฑิตศึกษาของหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติงาน  และ
ด าเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ   เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  มีข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติค่อนข้างมาก  และปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ
ในรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบัติ  รวมทั้งมีการ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน       
จึงเป็นสาเหตุใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  ท าให้เสียเวลาในการ ศึกษา
เรียนรู้  
      จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้  ผู้จัดท าคู่มือเห็นว่าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงภาระหน้าที่ของงาน  ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสมและ
ทันต่อเวลา อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้  

1.2.1  เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  
คณะเกษตรศาสตร์ 
    1.2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของงานบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์เข้าใจถูกต้องไปในแนวเดียวกัน 

1.2.3 เพ่ือใช้เป็นสื่อในการปฏิบัติงานกรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ หรือเกษียณอายุงานได้   
1.2.4 เพ่ือลดปัญหาแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา 
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1.3  ขอบเขตการใช้คู่มือ 
       การจัดท าคูมื่อการปฏิบตังิานด้านบณัฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งนี้ 
เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  และประกาศ
คณะเกษตรศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง เพื่อส าหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.4.1  เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของเจ้าหน้าที่งาน
บัณฑิตศึกษา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่สังกัด 
คณะเกษตรศาสตร์  
   1.4.2  สามารถศึกษาแนวปฏิบัติจากคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และถูกต้อง สามารถใช้เป็นคู่มือใน
การอ้างอิง ได้อย่างยาวนานหากมีการลาออกของเจ้าหน้าที่ 
  1.4.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและเสริมสร้างความมั่นใจให้สามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้อย่างถูกต้อง  
 
1.5  ค านิยามศัพท์ 
 

     นักศึกษา       หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
   อาจารย์       หมายถึง  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  
  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา    หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  บุคลากร    หมายถึง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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บทที่ 2 
ผังโครงสร้างองค์กร  

 
2.1  โครงสร้างของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ ได้แบ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 556/2561) ลงวันที่ 13 มีนาคม  2561 และได้จัดแบ่งโครงสร้างอัตราก าลังโครงสร้าง
ภาระงาน และภาระงานที่รับผิดชอบ (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ในคราวประชุม
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) ดังต่อไปนี้ 
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ผังโครงสร้างงานบริการการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

                       หัวหน้างานบริการการศึกษา 
                                           ช านาญการ (1) 
 
 

 งานระดับปริญญาตร ี    งานระดับบัณฑิตศึกษา              งานกิจการนักศึกษา            งานสหกิจศึกษา                                งานวิเทศสัมพันธ์  
 
 
 
  นักวิชาการศึกษา      นักวิชาการศึกษา   *            นักวิชาการศึกษา                      นักวิชาการศึกษา                                นักวิชาการศึกษา  
    ปฏิบัติการ (1)                    ปฏบิตักิาร (1)       ปฏบิตักิาร (1)                ปฏบิตักิาร (1)                                    ปฏบิตักิาร (1)   
 
 
  นักวิชาการศึกษา                พนักงานพิมพ์              พนักงานพิมพ์              นักวิชาการศึกษา  
   ลูกจ้าง มข. (1)             ปฏบิตังิาน 2  (1)                   ปฏบิตังิาน  2 (1)                           ลกูจ้าง มข. (1)   
 
 
  ช่างฝีมือท่ัวไป (ช.3) (1)   
 
 
หมายหตุ : 1. ( ) สัญลักษณ์ตัวเลขท่ีแสดงถึงต าแหน่งท่ีครองอยู ่จ านวน 11 คน 
      2. * สัญลักษณ์แสดงถึงอัตราผู้จัดท าขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
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2.2 วิสัยทัศน์ขององค์กร  
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะวิชาทางการเกษตรชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและการบริหารที่มีธรรมาภิบาล 
2.3  พันธกิจขององค์กร  
         1. การผลิตบัณฑิต 
          2. การวิจัย 
          3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
          4. การท านุศิลปวัฒนธรรม 
         5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เป้าหมายขององค์กร 
     1. บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงความต้องการของชุมชน สังคมและ
ประเทศ 
          2. เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ 
          3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทางการเกษตรที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและประเทศ 
          4. อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน 
           5. องค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.5  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดท า 
    ปัจจุบัน ผู้จัดท า ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ ฝุายสนับสนุน  สังกัดงานบริการ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในคณะเกษตรศาสตร์ และนอกคณะ
เกษตรศาสตร์ ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนวิชาเรียน งานประมวลผล ตรวจสอบ
คุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา การบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา อาจารย์ และตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา งานตามยุทธศาสตร์ และงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
2.6 ภาระงานหน้าที่รับผิดชอบหลัก 
       1. การรับเข้าศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งการสอบคัดเลือกปกติ และโดยวิธีรับเข้ากรณีพิเศษ  
       2. การจัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษาแยกเป็นสาขาวิชา เรียงตามปีการศึกษา รหัสประจ าตัว  
  3. การจัดท า มข. 30 ระดับบัณฑิตศึกษา  
   4. การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
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       5. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์และผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และ
เป็นกรรมการสอบต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
      6. ตรวจสอบการยื่นเอกสารค าร้องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์  
     7. ติดตามและประสานงานกับสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการาจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   8. ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ และต่างคณะ 
       9. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา และด าเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
   10. ดูแลตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ ในระบบ On-line ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
    1 1. จัดท าสถิติที่เก่ียวข้องและสรุปผลการด าเนินการในแต่ละภาคการศึกษา 
   1 2. ศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   1 3. พัฒนา ปรับปรุง และ แก้ไขรูปแบบและวิธีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   1 4. ดูแล ติดตาม ประสานงานการด าเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
   1 5. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ E-forms ทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์  
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2.7 รายช่ือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์  
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บทที่ 3 
ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  
   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งนี้ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา     
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

แล้วจึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส าหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา        
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา8และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะน าของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 8 /2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ .ศ . 2558 จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังต่อไปนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี ) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท ) ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนและให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
2548” ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

4. ในประกาศกระทรวงนี้ 
“อาจารย์ประจ า” หมายถึงบุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
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ส าหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร ” หมายถึงอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ” หมายถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพการติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า1หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 
2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึงผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 

5.1หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ
เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึนโดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง 

5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นสากลเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้
อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทั้งนี้ในระดับปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคมในขณะที่ระดับปริญญาเอก
มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสังคมและประเทศ 
6. ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
            สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรอืระบบจตรุภาคให้ถือแนวทางดงันี้  
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            ระบบไตรภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์โดย1หน่วยกิตระบบไตรภาคเทียบได้กับ 12 /15 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ  4
หน่วยกิต ระบบทวิภาคเทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
             ระบบจตรุภาค1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาคเทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 2
หน่วยกิตระบบทวิภาคเทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
             สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืนให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานัน้รวมทัง้
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
7. การคิดหน่วยกิต 

7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ1หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ1หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 7.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
 7.5 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

7.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
8. โครงสร้างหลักสูตร 
 8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

8.2 ปริญญาโทให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 แผนคือแผนกเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ดังนี้ 

แบบก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

แบบก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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 8.3 ปริญญาเอกแบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง
คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดดังนี้ 
           แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
           ทัง้นีว้ิทยานพินธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
           แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีมี
ความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ท้ังนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
10. จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 

10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง 

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
  10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน



13 
 

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    กรณีท่ีมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  

10.1.3  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท  
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย1รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 10.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.2.3 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ  
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ี
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ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า  
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

10.3 ปริญญาโท 
10.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง 

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย1รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย3คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3รายการในรอบ5ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจานวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
 10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 1 ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย1รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 2 ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
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 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คนทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมโดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการดังนี้ 
 1 ) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 2 ) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

10.3.5  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท  
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
            ทัง้นีอ้าจารยพิ์เศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10.4 ปริญญาเอก 
  10.4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  10.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
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หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3รายการในรอบ5ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
  1 ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย1รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2 ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ  
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 
  10.4.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 5 คนทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้ 
  1 ) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  2 ) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
  10.4.5 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย1รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้  

         ทัง้นีอ้าจารยพิ์เศษตอ้งมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
11. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
              11.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
             กรณีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีคุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาค
การศึกษา 
            กรณีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีคุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าและด ารงต าแหนง่ระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10
คนต่อภาคการศึกษา 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความ
จ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 15  คน
ต่อภาคการศึกษาหากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นรายกรณ ี

11.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญา
โทได้ไม่เกิน 15 คน 
              หากเป็นอาจารยที์ป่รกึษาท้ังวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กับจ านวนนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คนแต่ท้ังนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา 
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11.3อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
12. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
           12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
           12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 12.3 ปริญญาโทจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

12.4ปริญญาเอกจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก
หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติและให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตรดังนี้ 
           13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  
           13.2 ปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
           13.3 ปริญญาเอกผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 
ปีการศึกษาส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 
            การลงทะเบียนเรียนสาหรับผูเ้ข้าศึกษาแบบไม่เตม็เวลาให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจานวนหนว่ยกิต
ที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้นใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 
           หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตผุลและความจาเปน็พิเศษการลงทะเบียนเรียนทีมี่จ านวนหนว่ยกิต 
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  
14. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้  

14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ4ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
 14.2 ปริญญาโท  
        14.2.1 แผนกแบบก1เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 14.2.2 แผนกแบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าพร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
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การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดม ศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งโดย
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
          14.3 ปริญญาเอก 
 14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ
ขอทาวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 
เรื่อง 
 14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
15. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษรย่อ 
“ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
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 15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate 
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้วให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ี
ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนด
ชื่อปริญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
16. การประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้านคือ 

        (1) การก ากับมาตรฐาน 
        (2) บัณฑิต 
        (3) นักศึกษา 
        (4) อาจารย์ 
        (5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
        (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

17. การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
18. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้
ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 
-------------------------- 

เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 
และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  23 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี้  

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

“คณะ”    หมายความว่า คณะ  วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของคณะ  วิทยาลัย หรือหัวหน้า 
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ส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา”   หมายความว่า     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า   คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี  
                                                 เพ่ือรับผิดชอบหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

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

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

 “นักศึกษา”        หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
          มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์  ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดี
มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่  2 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา

ในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสอง
ภาคการศึกษาปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ
อาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน
ได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
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หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืน  ๆก็ได ้โดยให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกต ิ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 ข้อ  8  การคิดหน่วยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัต ิ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อ ภาค

การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ

ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 
1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 
ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

9.1การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร 
โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร 
โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 

9.3  การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยความเห็นชอบ 
ของคณะ 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่ง  ๆอาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  
ทั้งนี ้ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 



24 
 

 
หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

 
ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

     11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
    1 1.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   1 1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
   1 1.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    13.1 หลักสูตรปกติ  (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทย
เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และ 
เนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล  และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

คณะหรือสาขาวิชาอาจด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะร่วมแบบหลายปริญญา 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา  เป็นดังนี้ 
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8  ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ 

ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 15 การประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 4 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  

  16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย ์ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
 16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
 16.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
 16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้า
โครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล  รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา 
 16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะ แต่งตั้ง เพ่ือให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
 16.9 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน
หน้าที่นั้นๆ 
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  16.10 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีก าหนดในหน้าที่นั้น  ๆแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  
   19.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสม 
   19.3 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
   19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
  19.3.3 ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  19.3.4 ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา 

ข้อ 20   ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

 
หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 21 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และ

มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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    21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด  และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
    21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีพ้ืน
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 22 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 
ข้อ 23 การรับเข้าศึกษา 
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
    23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็น ผู้
ก าหนดเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
   23.2 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษได ้ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวข้อง 
   23.3  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่า
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวข้อง 
   23.4  ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญามหาบัณฑิต
แล้วแต่กรณ ี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่ง
ตามท่ีหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นก าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   23.5  การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   23.6  การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ 24 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 25 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

   25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 
หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไข
ของแต่ละสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็น 
นักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การด าเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอก
ร่วมเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที่  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ 26 การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 
26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 

9  หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ (Qualifying Examination) 
อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี  ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่ก าหนด 
    26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน  6 หน่วยกิต  
     26.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะกระท าได้ใน
กรณีท่ีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้องส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เก่ียวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
     26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการ
เรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 
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ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  
3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ ากว่า
ระดับคะแนน A ได้ 
           26.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่
ลาพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่
เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 27 เกณฑ์การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน  ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 28 การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและ

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา  
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 

มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากท่ีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

การด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า  

หรือในทางกลับกัน  นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับท่ีต่ ากว่าได ้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น  ๆและ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
   31.1 การสอบรายวิชา  นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่
รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ  ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์ม
ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ
คณบดีที่เก่ียวข้อง แล้วแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
   31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือ
การสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การ
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สอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
     31.3 การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่าน
และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  
    31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ  ประกอบด้วย  การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงาน
ของกรรมการ  
   31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์
เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติดังนี้ 
   31.5.1  การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้ง
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    31.5.2  ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน  
2 คน  ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

31.5.3  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก 

เป็นต้นไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน

ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ที่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ประเมินผลเป็น  A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ า 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่
มีผลงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 
   31.5.4  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ 
U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย  ผ่าน  หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 
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    31.5.5  นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมี
สิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 
    31.5.6 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3  (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก 1  ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2  ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน  รายวิชา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 ข้อ 55.8  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
    31.5.7 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมี
สภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 
                         31.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้  การสอบวัดคุณสมบัติ  และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ท าการทุจริตทางวิชาการให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับ
และประกาศที่ปรับปรุงใหม่ 

ข้อ 34 การประเมินผลการศึกษา  ให้กระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

ข้อ 35 การประเมินผลรายวิชา ให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน       ความหมาย                                ค่าคะแนนต่อหนว่ยกิต 

A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)                 4.0 
B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)                  3.5 
B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)                 3.0 
C+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)  2.5  
C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)    2.0 
D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)    1.5 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F  ผลการประเมินขั้นตก (Failed)    0    

สัญลักษณ์       ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 
  ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย  



32 
 

  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I 
    และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 1 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   
    ที่ ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
    หรือใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

ข้อ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัต ิ และการสอบภาษาต่างประเทศ 
ให้เป็นดังนี ้

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร 

 ส าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่สอบ 
 

ข้อ 37 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือได ้U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ ากว่า 
มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 

ข้อ 38 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณ 
จากทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า  1 ครั้ง ให้น าจ านวนหน่วยกิต
และค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต ่5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่  4 เพ่ือให้เหลือทศนิยม  
2 ต าแหน่ง 
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หมวดที่  8 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 
ข้อ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี

แต่ละหลักสูตรก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ทั้งนี้   
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 40 การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
40.1 ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
40.2 ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

ข้อ 41 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี) 

ข้อ 42 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
  42.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ต้องกระท าใน
ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เก่ียวข้อง 
   42.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
   42.3  ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์  S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิต
ที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย)์) 

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และต้นฉบับ
ผลงานวิทยานิพนธ ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
   42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว  ได้รับการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหต ุซึ่งอาจให้นักศึกษา
ผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ  หรืออ่ืนๆแล้วแต่กรณี  และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อ
คณบดีเพื่อหาข้อยุติ 

ข้อ 43 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวน
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หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม  ที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้  แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวข้อเดิม  
ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิต ดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได ้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พร้อมทั้งให้คณะแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ข้อ 44 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
   44.1 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ต้องสอบภายในเวลา  45 วัน
หลังจากท่ีนักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์  S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้
สัญลักษณ ์S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะท าการสอบ
ไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน  45 วัน ให้ถือว่า  การได้สัญลักษณ์  S 
ในการประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 
   44.2 การสอบวิทยานิพนธ์  
   44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและ
ตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 
    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ  ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ ผู้เข้าฟังถามหรือ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ด าเนินการ
สอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 
   44.2.3 ในวันสอบ  จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามท่ีก าหนด         
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
    ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได ้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหมใ่ห้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  
   44.2.4  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบท่ีอยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดย
ให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น  1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น  1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น 1  และ
ให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  



35 
 

   44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 
การน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ านาจ  ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และ
การควบคุมให้ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 
   44.3.3 ในวันสอบ  จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามท่ีก าหนด ตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   
    ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้   โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ  ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  
  44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท์ี่
ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 ครั้ง 
ข้อ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 
Excellent    หมายความว่า  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
Fail  หมายความว่า  ผลการประเมินขั้นตก  

ข้อ 46 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบ
ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่ก าหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้น
เป็นโมฆะ  
  46.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทัง้มี
การอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 
   46.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 
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ข้อ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 48 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2  มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ได้

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ  46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งท่ี  2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

ก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข  
การขอสอบทั้ง 2  กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก าหนด หากไม่

ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่  2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น  หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ  

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด 
ข้อ 49 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

    49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
   49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวนลักษณะ
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ  สามารถ
น าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้  แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กรณีท่ีการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 

 
หมวดที่  9 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 50 การส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

50.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 

50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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   50.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  
   50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 
   50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00  พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีที่มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
    50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

50.3.2  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
   50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  
   50.3.4  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีไม่ต่ ากว่าข้อ 50.2 หรือ ข้อ 50.3 
แล้วแต่กรณีได้ 

ข้อ 51 การขออนุมัติปริญญา 
   51.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษานัน้ 
   51.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย   
ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
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51.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
51.2.2 ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 

   51.2.4  ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จัดท า  
ตามรูปแบบและจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   51.2.5 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 52 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง 
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
   53.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น  ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  
หรือผู้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญา
หรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 
   53.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อ่ืน หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เปน็
ข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 
   53.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย  หรือต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้  ให้
มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที่ 10 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ข้อ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา  

   54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เก่ียวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพื่อเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัต ิ

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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   54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ตามเวลาที่
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานัน้เรียบร้อย
แล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องและได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา ก่อนการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า 2  สัปดาห์ 
ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปุวยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  
  การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์  W และนักศึกษาไม่
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นค าร้องผ่าน
กระบวนการ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด นักศึกษา
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  54.3 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ
เวลาการลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
    54.4 นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพัก
การศึกษา ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บปุวย 
   54.5 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เก่ียวข้อง 
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ประธานหลักสูตร และ คณบดีเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 55 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

55.1 ตาย 
55.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
55.3 ส าเร็จการศึกษา 

   55.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   55.5 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า  2.50 
   55.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน
และได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 
  55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันโดย
ได้สัญลักษณ ์S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได ้S เป็น 0 ก่อนและหลังการลาพักการศึกษา ถือว่า 
เป็นการได้ สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 
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  55.8 สอบวิทยานิพนธ์  หรือสอบประมวลความรู้  หรือสอบการศึกษาอิสระ  หรือสอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผ่าน 
  55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ด าเนินการและ/หรือ
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที ่2 ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

   55.12 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้
กระท าโดยประมาท 

55.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา   
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 57 หลักสูตรใหม่  หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อนวันที่              

11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน  
5 ป ีนับจากการปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 58 บรรดาประกาศ  หรือค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
อยู่ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป  จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
    
  ประกาศ  ณ  วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  

 
 
                                        (ลงชื่อ)    ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

(นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนการท างานทุกกระบวนการ 

  
  การปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นการท างานที่ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและความช านาญค่อนข้างสูง  เพราะผู้ที่ท างานในด้านนี้  ต้องมีความรู้ด้าน        
กฎ ข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง  ต้องเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559  ในการบริหารจัดการภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  อีกท้ังต้องมีทักษะความสามารถที่ต้อง
ประสานงานกับหลายฝุาย  ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา  อาจารย์ เจ้าหน้าที่การเงิน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นต้น รวมถึงจะต้องมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวที่ต้องอาศัย
ทักษะ ความสามารถในการประสานงาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว ผู้จัดท าคู่มือจึงได้ก าหนดกิจกรรมและข้ันตอนในการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
   วิธีการศึกษาการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านขั้นตอน
การปฏิบัติงาน รายละเอียด ลักษณะงาน ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้  
   1. จากประสบการณ์การท างาน อายุงาน ที่ผู้จัดท าคู่มือได้ปฏิบัติงานจริง  
   2. จากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ โดยรวบรวมจากข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับงานระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และของคณะเกษตรศาสตร์ 
   3. จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการเข้า
ร่วมสัมมนากับต่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานต่างคณะฯ 
และผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะ 
  ในคู่มือเล่มนี้ผู้จัดท าได้เสนอขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี้   

4.1 ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน (มข. 30) ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

  4.3 ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจสอบคุณสมบัติ/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม 
  4.4 ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  4.5 ขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติเชิญ/แต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  
  4.6 ขั้นตอนการด าเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ  
  4.7 ขั้นตอนการด าเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  
  4.8 ขั้นตอนการด าเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  
  4.9 ขั้นตอนการด าเนินงานการด าเนินการรับเข้าศึกษา  
   4.10 ขั้นตอนการด าเนินงานการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา      
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  4.11 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนประจ าปีการศึกษา  
  4.12 ขั้นตอนการด าเนินงานการแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  
  4.13 ขั้นตอนการด าเนินงานการรายงานผลการเรียน  
  4.14 ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  
  4.15 ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย  
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  4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การจัดท าตารางเรียน ตารางสอน มข. 30  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
วัตถุประสงค์  
   จัดท าตาราง เรียน ตารางสอน รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
ขอบเขต   
   รหัสวิชา  ชื่อวิชา  เงื่อนไขของราย วิชา  กลุ่มเรียน  จ านวนหน่วยกิต  วัน เวลา  สถานที่ 
อาจารย์ผู้สอน 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
   -ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
  - ปฏิทินการจัดท า  มข. 30 ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. งานบริการการศึกษาขอรายชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนจากสาขาวิชาพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ 
2. งานบริการการศึกษาเชิญผู้แทนสาขาวิชาประชุมเพ่ือจัดท าตารางสอนตารางสอบ 

  3. งานบริการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Online 
 4. งานบริการ (Print Out) ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น 
 5. งานบริการส่งให้สาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง  
  6. งานบริการการศึกษาแก้ไขข้อมูลและพิมพ์ต้นฉบับ มข.30  จากระบบ Online 
  7. งานบริการการศึกษาส่งต้นฉบับ มข. 30 ข้อมูลให้ส านักทะเบียนและประมวลผล  
  8. ส านักทะเบียนและประมวลผลด าเนินการจัดท ารูปเล่ม  มข. 30  และจัดส่งให้คณะ  
  9. งานบริการการศึกษาส่งรูปเล่ม  มข.30  ให้สาขาวิชา  
 
 การจัดท า ตารางเรียนตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จะต้องมีการท าบันทึก
ข้อความส ารวจรายวิชาที่จะเปิดสอนประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 เดือน  
เมื่อได้รายวิชามาแล้วก็ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบตารางเรียน ตารางสอน ซึ่งข้อมูลในการบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบออนไลน์ ได้แก่ รหัสวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน โดยมีขั้นตอนเมื่อ
บันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วพิมพ์รายงานส่งตรวจสอบสาขาวิชา และส่งไปยังฝุายทะเบียนเรียนเพ่ือลงข้อมูลใน
ระบบรายวิชาที่เปิดสอนในระบบออนไลน์ ดังแผนผังการด าเนินการต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการท างาน 
 

 

      
 
 
 
 
 
                       งานบริการการศึกษา 20 วัน 
 
 
ไม่ถูกต้อง 
 
ปรับแก้ไข   ถูกต้อง 
 
ไม่ถูกต้อง 
 
ปรับแก้                              ถูกต้อง    สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   2  วัน 
 
 
 
 
       งานบริการการศึกษา   1  วัน 
 
       ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  1  วัน 
  
 
       งานบริการการศึกษา  1 วัน 
                    รวมใช้เวลา   25  วัน 
 

การจัดท า  มข. 30  ระดับบัณฑิตศึกษา 
เร่ิม ผู้ รับผิดชอบ                  ระยะเวลา 

ส ารวจรายวิชาที่จะเปิดสอนจากสาขาวิชา 

 

 ประชมุสาขาวิชาจดัท า มข. 30 

บนัทกึรายวิชาที่เปิดสอนผา่นระบบ Online 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

สง่ให้งานบริการการศกึษาคณะ 

สง่ต้นฉบบั  มข. 30  ให้ ส านกับริหารฯ 

ส านกับริหารฯ สง่รูปเลม่ มข. 30  ให้คณะ 

สง่  มข.  30  ให้สาขาวิชา 

จบ 
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เข้าสูร่ะบบ เลอืกเมน ู

ระบบตารางเรียน

ตารางสอน 

คลกิเลอืกเมนกู าหนด

รายวิชาที่เปิดสอน

บนัทกึข้อมลูรายวิชาที่

ต้องการเปิดสอน

ประจ าภาคการศกึษา

นัน้ 
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บนัทกึรหสัรายวิชาที่

เปิดสอน 

1.ระบรุะดบัท่ีเปิดสอน  

2.จ านวนรับนกัศกึษา 
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เข้าสู่ระบบพิมพ์รายงานตารางเรียน  

 
 
 
 
  เมื่อรายวิชาที่เปิดสอนได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ฝุายทะเบียนเรียนจะพิมพ์รายงานเป็น
รูปเล่มส่งถึงทุกคณะที่เก่ียวข้อง  
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4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์   เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอบเขต                   การเสนอชื่อ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  การลงนาม  แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559  ข้อ 19 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง     ไม่มี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. งานบริการการศึกษาแจ้งสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งตามวาระของผู้บริหารของ
คณะฯ 

2. งานบริการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559  ข้อ 19 คือ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า
คุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้น  ๆ  

3. จัดท าค าสั่งเสนอคณบดีพิจารณาลงนาม 
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ หัวหน้าสาขา  กรรมการบริหารหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย 

   หลักสูตรหนึ่ง ๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที่หลักสูตร
สังกัดเป็นผู้แต่งตั้งโดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสม 
   1. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         1.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
   1.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
  1.3 ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  1.4  ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา 
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       งานบริการ   1  วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชาเสนอรายช่ือ

กรรมการบริหารหลกัสตูร 

จดัท าค าสัง่เสนอคณบดีลงนาม 

ตรวจสอบ

คณุสมบตัิ 

แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 

-สาขาวิชา 

-กรรมการบริหารหลกัสตูร 

-บณัฑิตวิทยาลยั 

 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

สาขาวิชา     3  วนั 

งานบริการ 

งานบริการ    1  วนั 

จบ 

งานบริการแจ้งสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
เสนอช่ือ 

เร่ิม 

ใช้เวลา   5 วนั 

 

 

 

 

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ผู้ รับผิดชอบ              ระยะเวลา  
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4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การตรวจสอบคุณสมบัติ/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  
 

  การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559  หมวดที่  4  ข้อ 16 อาจารย์
บัณฑิตศึกษา  ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
 16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้า
โครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล  รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา 
 16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่คณะ แต่งตั้ง เพ่ือให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

 
 

  เมื่อด าเนินการเสนอแต่งตั้งเสร็จส้นแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องน ารายชื่อที่ปรึกษาไปบันทึกในข้อมูลในระบบ
ทะเบียนเรียน AVS เมนูระเบียนวิทยานิพนธ์ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทุกครั้ง เพ่ือข้อมูลดังกล่าวจะ
ไปปรากฏเป็นข้อมูลของนักศึกษาที่ระบบ GSMIS ระบบของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป   
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           สาขาวชิา/ประธานหลักสูตร  

 
 
 
 
         งานบริการการศึกษา 2 นาที 
 
 
 
       จนท.บัณฑิตศึกษา 1 วัน  
 
 
 
 
        งานบริการการศึกษา  1 วัน  
 
 
 
        รวมใช้เวลา  2  วัน   

เร่ิม 

 

ผู้ รับผิดชอบ             ระยะเวลา 

นกัศกึษาย่ืนแบบฟอร์มผา่นระบบออนไลน์  

บว. 21 https://forms.gs.kku.ac.th/student 

ตรวจสอบความถกูต้องผา่นระบบออนไลน์ 

https://forms.gs.kku.ac.th/staff 

จดัท าค าสัง่เสนอคณบดีลงนาม 

แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่อปัโหลดแบบฟอร์มเข้าสูร่ะบบ  

https://forms.gs.kku.ac.th/staff 
 

จบ 

การตรวจสอบคุณสมบัต/ิแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั  

และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

https://forms.gs.kku.ac.th/staff
https://forms.gs.kku.ac.th/staff
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 1.นกัศกึษายื่น บว. 21 ผา่นระบบ GS-forms 

2. อาจารย์ที่ปรึกษา กดให้ความเห็นชอบ 

3. กรณี อ.ที่ปรึกษาร่วมเป็นผู้ทรงให้แนบประวตัิ

การศกึษา ประวตัิการท างาน 

4. ประธานหลกัสตูรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. งานบริการการศกึษาตรวจสอบคณุสมบตัิ 

เสนอท าค าสัง่คณบดีแตง่ตัง้ 

6. งานบริการการศกึษาอปัโหลดค าสัง่เข้าระบบ

เสร็จขัน้ตอน 
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4.4  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิญหรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/กรรมการสอบต่าง ๆ  
 
ขอบเขต 
  บันทึกขออนุมัติเชิญ  ตรวจสอบความถูกต้อง หนังสือเชิญ/ค าสั่ง  แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ข้อ 16.9   
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง   
  แบบเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. สาขาวิชาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยผ่านประธานหลักสูตร  พร้อมแนบประวัติเฉพาะ
บุคคลภายนอก มข.  ที่งานบริการการศึกษา 
  2.  งานบริการการตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 16.9   
  3.  สาขาวิชากรอกข้อมูลผ่านระบบ E-From /แบบฟอร์มตามท่ีก าหนด เจ้าหน้าที่ท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอให้คณบดีลงนามในค าสั่ง 
    -  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจัดท าหนังสือเชิญ  
  4.  แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สาขาวิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 
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       สาขาวชิา    1  วัน 
 
         ไม่ถูกตอ้ง 
 
       งานบริการการศึกษา   
 
 
 
    ถูกต้อง  
 
 
 
        งานบริการการศึกษา 1  วัน 
  
          
 
 
         รวมใช้เวลา  2  วัน    
 
 
 
 

การเสนอแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

 

 

 

 

เร่ิม 

ผู้ รับผิดชอบ    ระยะเวลา 

เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิพร้อมแนบประวตัิ

ผา่นประธานบริหารหลกัสตูร 

แก้ไข

 

 

  

ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 

พิมพ์ค าสัง่เสนอคณบดีลงนาม 

เสนอคณบดีลงนาม 

แจ้งค าสัง่ถึงผู้ เก่ียวข้องทราบ 

จบ 
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4.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การขออนุมัติเชิญ /แต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  
ขอบเขต 
  การเสนอชื่อ  การตรวจสอบคุณสมบัติ  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง   
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559   
หมวดที่ 4  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  ข้อ 16.10   
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   -แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนบประวัติการศึกษา การท างาน ผลงานวิจัย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  

1. สาขาวิชาเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
2. งานบริการการศึกษาตรวจสอบความคุณสมบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ  
3. งานบริการการศึกษาเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ  
4. แจ้งผลพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
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, 
 
       สาขาวชิา     1 วัน 
 
 
 
         งานบริการ  
 
 
       งานบริการ  
 
            31 วัน 
            
       งานบริการ  
 
 
 
                    ใช้เวลา  30  วัน  
 
 
 
 

 
 
 

การขออนุมัตเิชิญ/แต่งตัง้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 

เร่ิม ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลา  

เสนอแตง่ตัง้เป็นอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ ผา่น

ความเห็นชอบจากหลกัสตูร 

ตรวจสอบคณุสมบตัิ 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อเสนอแตง่ตัง้ตอ่สภามหาวิทยาลยั 

จบ 
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4.6  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ / การสอบวัด

คุณสมบัติ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง  
 
ขอบเขต 
  กรอกค าร้อง  ตรวจสอบความถูกต้อง การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  การลงนามและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
   ระเบียบมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559  ข้อ 31  และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย  (ฉบับที่ 28/2560)  
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                 แบบ  บว. 31 ผ่านระบบ E-forms https://forms.gs.kku.ac.th/staff 

 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตาม แบบ บว.31  ผ่านระบบ E-
forms  
  2. งานบริการการศึกษาตรวจสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบ  
  3. งานบริการการศึกษาเสนอแต่งตั้งให้คณบดีลงนาม  
  4. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สาขาวิชา  กรรมการสอบ   
 
  เมื่อด าเนินการเสนอแต่งตั้งเสร็จส้นแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องน ารายชื่อที่ปรึกษาไปบันทึกในข้อมูลในระบบ
ทะเบียนเรียน AVS ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทุกครั้ง เพ่ือข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏเป็นข้อมูลของ
นักศึกษาที่ระบบ GSMIS ระบบของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป   

https://forms.gs.kku.ac.th/staff
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       เจา้หน้าทีบ่ณัฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งผา่นระบบออนไลน์ 
                                        https://forms.gs.kku.ac.th/staff 
 
 
 
 
         งานบริการการศึกษา   1  วัน
   
 
 
 
 
 
          รวมใช้เวลา  1  วัน  

 
 
 
 
 
 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้/ 

การสอบวัดคุณสมบัติ 

ผู้ รับผิดชอบ      ระยะเวลา 

เร่ิม 

นกัศกึษา กรอกแบบ   บว. 31 ผา่นระบบออนไลน์ E-forms 

 

 

จดัพิมพ์ค าสัง่เสนอคณบดีลงนาม 

ค าสัง่แจ้งผู้ เก่ียวข้องพร้อมใบแจ้งผลการสอบ 

แจ้งผลการสอบภายใน 15 วนัหลงัวนัสอบ 

จบ 

https://forms.gs.kku.ac.th/staff
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4.7  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
ขอบเขต 
  นักศึกษากรอกค าร้อง  ตรวจสอบความถูกต้อง การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  การลงนามและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
   ส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาให้ปฏิบัติตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ 
(ฉบับที่ 010/2563) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    แบบฟอร์มค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระยื่นเป็นเอกสารที่คณะฯ  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. นักศึกษายื่นค าร้องผ่าน สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตามแบบ ที่
คณะฯ ก าหนด 
  2. งานบริการการศึกษาตรวจสอบองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบ  
  3. งานบริการการศึกษาเสนอแต่งตั้งให้คณบดีลงนาม  
  4. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สาขาวิชา  กรรมการสอบ  พร้อมแบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบ 
  เมื่อสอบเสร็จประธานต้องแจ้งผลการสอบภายใน 15 วันหลังวันสอบ และนักศึกษาจะต้องแก้ไขเค้า
โครงฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังวันสอบ 
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               เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 
 
         งานบริการการศึกษา   1  วัน
   
 
 
 
 
 
 
 
          รวมใช้เวลา  1  วัน  

 
 
 
 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

ผู้ รับผิดชอบ      ระยะเวลา 

เร่ิม 

นกัศกึษา กรอกแบบฟอร์มค าร้อง ผา่นประธานหลกัสตูร  

 

 

พิมพ์ค าสัง่เสนอคณบดีลงนาม 

ค าสัง่แจ้งผู้ เก่ียวข้องพร้อมใบ

แจ้งผลการสอบ 

จบ 
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4.8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

 
 
วัตถุประสงค์   เพ่ือแต่งตั้ง 
 
ขอบเขต  
   การเสนอชื่อ การจัดท าค าสั่งการลงสามและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้    
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1257/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา การรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
  2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคล
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่มี  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. งานบริการการศึกษาขอรายชื่อจากสาขาวิชาเพ่ือเสนอแต่งตั้งกรรมการฝุายต่าง ๆ  
2. สาขาวิชาเสนอรายชื่อกรรมการฝุายต่าง ๆ  
3. งานบริการการศึกษา จัดท าค าสั่งเสนอคณบดีลงนาม 

   4. คณบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ เช่น ฝุายออกและตรวจข้อสอบ ฝุายสัมภาษณ์ 
ฝุายออกและตรวจข้อสอบ 

5. งานบริการการศึกษา ขอเลขค าสั่งที่งานบริหารและธุรการคณะ 
6. งานบริการการศึกษาส าเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  สาขาวิชา  กรรมการทุกฝุาย 
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       งานบริการการศึกษา   1  วัน  
 
 
       สาขาวชิา    1  วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       งานบริการการศึกษา   1  วัน 
 
 
 
 
 
 
                  ใช้เวลา   3  วัน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

เร่ิม 

แจ้งก าหนดการสอบทกุสาขาวิชา 

เสนอช่ือกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ 

สาขาวิชาเสนอช่ือ 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

 

 

 

 
จดัพิมพ์ค าสัง่ 

 

คณบดีลงนาม 

แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 

จบ 

ผู้รับผิดชอบ                               ระยะเวลา 
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4.9  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การด าเนินการรับเข้าศึกษา 

 
วัตถุประสงค์   ด าเนินการจัดการสอบคัดเลือก 
ขอบเขต  
   การด าเนินการรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับเข้าศึกษาสองภาคการศึกษา คือ ภาค
ต้น และภาคปลาย ช่องทางการรับเข้ามี จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ การรับเข้าแบบโควตา การรับเข้ารอบปกติ 
การรับเข้าแบบตลอด และ การรับเข้ากรณีพิเศษ   
  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. งานบริการการศึกษาขอใช้ห้องสอบกับงานพัสดุและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. งานบริการการศึกษา แจ้งวันเวลาคุมสอบให้กรรมการทราบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
3. งานบริการการศึกษาจัดท าข้อสอบ 
4. งานบริการการศึกษาจัดห้องสอบ 
5. งานบริการการศึกษารับจ่ายข้อสอบ และ จัดส่งข้อสอบให้กรรมการไปตรวจ  
6. สาขาแจ้งผลการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้งานบริการการศึกษา 

  7 . งานบริการการศึกษาส่งผลการสอบต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ก่อนส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยตามก าหนดการ 

8. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 

การรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  1.การรับเข้านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควตา)  จะเปิดรับสมัครในภาคต้น รอบที่ 1 ประจ าปี
การศึกษานั้น ๆ พร้อมกับการรับสมัครรอบปกติ  
  2. การรับเข้าศึกษารอบปกติ  ประจ าภาคต้น  และ ภาคปลาย ของปีการศึกษานั้น ๆ  
  3. การรับเข้าศึกษาแบบตลอดปี ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านสาขาวิชา เนื่องจากผู้สมัครไม่สามารถ
สมัครเข้าศึกษาตามรอบปกติได้ โดยซื้อใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย ยื่นผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา แจ้งผลมายังงานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา และส่งถึงบัณฑิตพิจารณา 
  4. การรับเข้ากรณีพิเศษ กรณี ผู้สมัครได้รับทุน หรือ เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ยื่นใบสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย หรือ สาขาวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
สมัครเข้าศึกษา แจ้งผลมายังงานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา และส่ง
ถึงบัณฑิตพิจารณา 
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       งานบริการการศึกษา 1 วัน  
 
 
 
               ใช้เวลา   5  วัน  
 
 

  
 
                  ใช้เวลา  1 วัน  
 
 
                                                              
         ใช้เวลา  1 วัน  
 
 
 
        ใช้เวลา  1 วัน  
        
 
 
        ใช้เวลา 1 วัน 
 
 
        ใช้เวลา  3 วัน  

                 รวมใช้เวลา  15  วัน  
 

ผู้ รับผิดชอบ               ระยะเวลา เร่ิม 

แจ้งก าหนดการสอบคดัเลอืกให้ 

สาขาวิชาตา่ง ๆ ทราบ 

ขอรายช่ือกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ จากสาขาวิชา 

และท าค าสัง่แตง่ตัง้ 

ขออนมุตัิหลกัการใช้เงินคา่ตอบแทน

กรรมการฝ่ายตา่ง ๆ  

แจ้งวนัเวลาคมุสอบ 

ให้กรรมการคมุสอบทราบ 
 

 

 

 

จดัห้องสอบ และประกาศ
รายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบ 

  

แจ้งผลการสอบตามก าหนดการให้บณัฑิตวิทยาลยั 

เบกิจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ  

จบ 

การด าเนินการรับเข้าศึกษา 



65 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบกฎระเบียบ และขั้นตอนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
ขอบเขต  
   การปฐมนิเทศจัดท าจ านวน 2 ครั้ง ใน 1 ปีการศึกษา คือ ภาคต้น และ ภาคปลาย 
  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
   1. งานบริการการศึกษาแจ้งก าหนดการถึง หัวหน้าสาขา คณบดี ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะเกษตรศาสตร์  หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  

2. งานบริการการศึกษาขอใช้ห้องสอบกับงานพัสดุและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3. เตรียมจองห้องประชมุ และเคร่ืองโสตทศันปูกรณ์ 
   4. ขออนมุตัหิลกัการใช้เงินคา่อาหารวา่ง(ถ้ามี)  

  5. ด าเนินการปฐมนิเทศ ตามก าหนดการ 

6. นักศึกษาแยกไปสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือรับฟังการศึกษาของหลักสูตร 
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       งานบริการการศึกษา 1 วัน  
 
 
 
               ใช้เวลา   10 นาท ี
 
 

  
                  ใช้เวลา  1 วัน 
 
 
                                                              
         ใช้เวลา  1 วัน  
 
 
 
        ใช้เวลา  13.00-14.30 นาที 
        
 
 
        ใช้เวลา 5 นาที 
 
 
         ใช้เวลา   3  วัน 
 
 

ผู้ รับผิดชอบ               ระยะเวลา เร่ิม 

แจ้งก าหนดการเข้าร่วมปฐมนิเทศตามปฏิทินการศกึษาก าหนด 
สาขาวิชาตา่ง ๆ ผู้บริหาร ส านกัหอสมดุ และ บณัฑิตวิทาลยั 

เตรียมจองห้องประชมุ  
และเคร่ืองโสตทศันปูกรณ์ 

ขออนมุตัิหลกัการใช้เงินคา่อาหารวา่ง(ถ้ามี)  

เตรียมเอกสารประกอบการ
ปฐมนิเทศ 

 

 

 

 

ด าเนินการปฐมนิเทศ  

นกัศกึษาแยกไปสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

ให้บณัฑิตวิทยาลยั 

จบ 

การด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
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4.10  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
โครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา   

 
วัตถุประสงค์ 
   -เพ่ือให้ลดภาระงานของอาจารย์/สาขาวิชา  
    -เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างาน 
 
ขอบเขต 

1. จัดสรรจ านวนทุนให้แต่ละสาขาวิชาที่สมัครขอทุน 
2. จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนให้บัณฑิตวิทยาลัย 
3. รายงานผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
    -ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา นั้น ๆ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1. บัณฑิตวิทยาลัยส่งประกาศและใบสมัครผู้รับทุนให้คณะ 
2. สาขาวิชาส่งภาระงานสอนของรายวิชา ตามจ านวนที่ขอรับทุน 
3. คณะกรอกภาระงานตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร  
4. งานบริการการศึกษาส่งข้อมูลที่จัดพิมพ์ในระบบส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
5. คณะฯ แจ้งจ านวนทุนที่ได้รับจัดสรร ให้สาขาส่งรายชื่อนักศึกษา ส าเนาบัตรนักศึกษา  

ส าเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
6. คณะฯ รายงานผลสัมฤทธิ์ทุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ ตามแบบฟอร์ม  

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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        บัณฑิตวิทยาลัย 1 วัน 
 
 
 
        งานบริการการศึกษา  30 วัน  
 
 
 
 
 
        ภาควิชา   5  วัน 
 
 
        
                                                                            ใช้เวลา 2  วัน                                                                               
ใช้เวลา  4  วัน 
  
 
                                                                             
                                                                                 ใช้เวลา 5 วัน 
 
 
 
  

โครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา   

ส าหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (จัดสรรโดยบัณฑิตวิทยาลัย) 

เร่ิม 
ผู้ รับผิดชอบ               ระยะเวลา 

บว. แจ้งหนังสือถึงคณะฯ แจ้งให้ทุกสาขาแจ้งความ

ประสงค์ขอรับทุนและรายวิชาที่ต้องการใช้ผู้ช่วยสอน 

คณะรวบรวมแจ้งจ านวนขอรับทุน 

ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งจ านวนท่ีได้รับจัดสรรทุนให้คณะ 

คณะฯ จัดสรรทุนตามภาระงานอาจารย์แต่ละสาขา ตามจ านวน

ที่ได้รับจัดสรรจาก บว. ให้สาขาส่งรายชื่อ ส าเนาบัตรนักศึกษา 

ส าเนาบัญชีธนาคารผู้รับทุน ตามแบบแบบฟอร์ม บว. ก าหนด 

จบ

  

คณะฯ รวบรวมใบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน

ของผู้รับทุนส่ง บว. ทุกวันท่ี 14 ของทุกเดือน หลังจากน้ัน 

บัณฑิตวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับทุน 

คณะฯ/ผู้ รับทนุ/สาขาวิชา 

รายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานโครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วย
สอนประจ าปีการศึกษา ตามแบบฟอร์ม บว.ก าหนด 
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4.11  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง  การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระเป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
ขอบเขต 
   การกรอกค าร้อง  การตรวจสอบความถูกต้อง  การลงนาม  อัปโหลด บว. 27 ในระบบ
ออนไลน์E-forms  https://forms.gs.kku.ac.th/staff 
 
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
    ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ (บว.27)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประธานกรรมการสอบกรอกรายละเอียดใน บว. 27 
2. ประธานกรรมการสอบตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติกรรมการสอบ 
3. ประธานกรรมการสอบลงนามใน  บว. 27  แล้วให้กรรมการสอบทุกท่านลงนาม 
4. แจ้งผลสอบต่อคณบดี ที่คณะกรรมการสอบทุกท่านลงนามเรียบร้อยแล้ว  ให้หัวหน้าสาขา/ 

ประธานลักสูตรลงนาม  แจ้งผลการสอบแก่คณบดี และผู้เข้าสอบทราบภายใน 5 วันท าการถัดจากวันสอบ 
5. สาขาวิชาส่งใบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ให้งานบริการการศึกษา 
6. งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้องเสนอคณบดีลงนาม 

   7. งานบริการการศึกษาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   
โดยการอัปโหลด บว. 27 ในระบบออนไลน์E-forms  https://forms.gs.kku.ac.th/staff 

 

https://forms.gs.kku.ac.th/staff
https://forms.gs.kku.ac.th/staff
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        ประธานกรรมการสอบ            
 
 
 
                     ประธานกรรมการสอบ/กรรมการสอบ  
 
                2 วัน 
 
 
 
      หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร 
 
 
 
 
 ไม่ถูกต้อง 
      
            
   
       งานบริการการศึกษา  1  วัน  
 
 
        รวมใช้เวลา  2  วัน 

เร่ิม

 

 

 

 

  

ผู้ รับผิดชอบ                  ระยะเวลา 

กรอกรายละเอียดใน บว. 27 

ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 

ประธานกรรมการสอบลงนาม 

แจ้งผลถึงคณบดีภายใน 5 วนัท าการหลงัวนัสอบ 
 

 

แจ้ง 

 

เสนอหวัหน้าสาขาวิชา/ประธานหลกัสตูร

ลงนาม 

แก้ไข 

ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 
ถกูต้อง 

เสนอคณบดีลงนาม 

อปัโหลดแบบฟอร์ม บว. 27 เข้าระบบออนไลน์ 

จบ 

การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
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  การแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วต้องกรอกผลการสอบในระบบทะเบียน 
AVS ออนไลน์ อีกครั้งเพื่อฝุายประมวลผลจะได้ท าการตรวจสอบอีกครั้ง  

เมื่อเกรด S ได้รับการประเมิน
เจ้าหน้าที่จะต้องบนัทกึเกรดลงใน
ระบบประมวลผล เพื่อยืนยนั
ความถกูต้องกบัฝ่ายประมวลผล 
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4.12  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง  การรายงานผลการเรียน 

 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การรายงานผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง  
 
ขอบเขต 
   การตรวจสอบ การรายงานผล  การรับรอง  การบันทึก แจ้งผลส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
    ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่  7  
ข้อ 31 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งให้คณะกรอกเกรดด้วยระบบ On-line 
2. งานบริการการศึกษาท าหนังสือแจ้งสาขาวิชาด าเนินการ   กรณีมีข้อผิดพลาดให้ประสานงานกับ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
3. สาขาวิชาสรุปผลการศึกษาส่งงานบริการการศึกษา 
6. งานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง สรุปผลเสนอคณบดี เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ า 
   คณะฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7. คณะกรรมการประจ าคณะรับรองกรณีมีแก้ไขให้ส่งภาควิชาด าเนินการ 
8. งานบริการการศึกษาบันทึกเกรดที่คณะกรรมการคณะเห็นชอบเฉพาะวิชา Thesis และ IS (ครั้งที่ 1) 
9. งานบริการการศึกษาส่งส าเนาใบแจ้งเกรด มข. 11  ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
10. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกเกรด ครั้งที่ 2 และตรวจสอบความถูกต้องในระบบ Online 
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        ใช้เวลา  1 วัน 
 
           
      
 
         ใช้เวลา  1 วัน 
 
 
 
 
        ใช้เวลา  1 วัน 
 
 
 
        ใช้เวลา 1 วัน 
 
 
 
 
          ส านักบริหารฯ ใช้เวลา  3 วัน 
 
                 รวมใช้เวลา  7  วัน  
 

การรายงานผลการเรียน 

ผู้ รับผิดชอบ                                    ระยะเวลา  เร่ิม 

คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการศกึษา 

ท าหนงัสอืแจ้งหวัหน้าสาขาวิชา 

เพื่อสง่ผลการศกึษาตามปฏิทินการศกึษา 

บนัทกึเกรด ครัง้ที่ 1 

เฉพาะวิชา Thesis 

 

สง่ผลให้ส านกับริหาร 

และพฒันาวิชาการ 

 

บนัทกึเกรด  ครัง้ที่  2 

 ตรวจสอบความถกูต้องในระบบ Online 

จบ 

ท าหนงัสอืแจ้ง อ.ประจ าวิชา กรอกเกรดใน

ระบบ Online  

 

ที่หวัหน้าภาควิชา 
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4.13  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง  การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามระเบียบว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 การส าเร็จการศึกษา ข้อ  50    
 
ขอบเขต 
   การตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ยสะสม ชื่อ-ชื่อสกุล ท าบันทึกข้อความ พร้อมรายชื่อแจ้งไปยัง
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
    ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่  7  
ข้อ 31 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. งานบริการการศึกษาท ารายชื่อ พร้อมรายละเอียดคะแนนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบออนไลน์ 
2. ท าบันทึกข้อความน าส่งถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมระบุวันแจ้งผลการตรวจสอบ 

ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่ส่งรายชื่อ 
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        ใช้เวลา  1 วัน 
 
                
 
         ใช้เวลา  1 วัน 
 
 
 
        ใช้เวลา  1 วัน 
 
 
 
        ใช้เวลา 1 วัน 
 
 
 
 
          ส านักบริหารฯ ใช้เวลา  3 วัน 
 
                 รวมใช้เวลา  7  วัน  
 
 
 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

ผู้ รับผิดชอบ                                    ระยะเวลา  เร่ิม 

เสนอคณบดีลงนาม 

เจ้าหน้าที่งานบริการการศกึษา จดัพิมพ์รายช่ือ

ผา่นระบบทะเบียน On-line  

 ตรวจสอบจบ 

ติดตามการแจ้งผลการตรวจสอบ 

 

เมื่อได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบให้ด าเนินการ
ตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา  

ตรวจผล Turnitin  ผลงานตีพิมพ์ตามเง่ือนไข

ของหลกัสตูรหรือทนุท่ีได้รับ 

จบ 

พิมพ์หนงัสอืบนัทกึข้อความสง่ถึงส านกับริหาร

และพฒันาวิชาการ 

 

ที่หวัหน้าภาควิชา 
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4.14  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง  การเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเสนอขออนมัุติปริญญาจากสภามหาวทิยาลัย  
 
ขอบเขต 
           การจัดท าเอกสาร  การตรวจสอบ  การลงนาม  กรมการสภาฯ  รบัทราบและการแจ้งมติ  
 
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีใช้ 
         ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. บัณฑิตวิทยาลัยรายชื่อนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
เรียบร้อยแล้วแจ้งคณะให้น ารายชื่อนักศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. งานบริการการศึกษาจัดท าบันทึกข้อความแบบรับรองการตรวจสอบ 
3. งานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ตรวจสอบลงนาม และคณบดีลงนาม 
4. ท าบันทึกข้อความส่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมแนบรายชื่อ  จ านวน 3  ชุด  

 คณบดีลงนาม  ส่งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านช่องทางผ่าน E-mail kku ถึงผู้เกี่ยวข้อง 
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 

  6. งานประชุมแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้คณะ  
  7.  งานบริการการศึกษาส่งส าเนามติแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการปรับสถานภาพส าเร็จ
การศึกษา 
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       บัณฑิตวิทยาลัย   1  วัน 
 
       งานบริการการศึกษา  1 วัน  
 
       งานบริหารและธุรการ ใช้เวลาในการด าเนินงาน 
        ประมาณ  1-7  วัน ตามระยะเวลาเร่งด่วน 
 
 
  
 
ไม่ถูกต้อง 
                               งานบริการการศึกษา  2 วัน 
         
 
 
 
 
           กรรมการสภาฯ  โดยการประชุม 1  วัน 
          โดยการเวียน   7  วัน  
 
          งานประชุม  ใช้เวลา  1 วัน 
          งานบริการการศึกษา  1  วัน 
          รวมใช้เวลาประมาณ  20 วัน 
 
 

 

การเสนอขออนุมัตปิริญญาจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ผู้ รับผิดชอบ                                    ระยะเวลา  

เร่ิม 

บว. แจ้งรายช่ือนกัศกึษาที่สง่ วพ.   
ฉบบัสมบรูณ์   

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโดยการเวียน 

หรือการประชมุ 

จดัท าเอกสารเสนอขออนมุตั ิ

ปริญญาตอ่สภาฯ 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

คณบดีลงนาม 

สง่กรรมการและเลขานกุารสภา

พร้อมรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษา  3 

ชดุ 

 

สง่ส านกับริหารพร้อมรายช่ือผู้ส าเร็จ  

การศกึษาถึง จนท. ผา่น E-mail kku 

กรรมการสภาพิจารณาอนมุตัิ

    

งานประชมุแจ้งมติสภาฯ ให้

คณะ 

งานประชมุแจ้งมติสภาฯ ให้ ส านกับริหารฯ 

พร้อมรายช่ือปรับสถานภาพส าเร็จการศกึษา 

จบ 

แก้ไข 

คณะท ารายช่ือเสนอ กก.คณะ 
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1.เลือกระบบอนุมัติจบ 

2.เลือก ล าดับที่ 7 ท ารายชื่อเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

3. ท าบันทึกเสนอกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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เมื่อผ่านกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว ท า
รายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

พิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบจบ
หลายเลข 10 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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1.ท ารายชื่อเสนอสภาฯ หมายเลข 11 เปลี่ยน
วันที่ตามมติกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ 
2. พิมพ์ผลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว 

1.พิมพ์รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมผลงาน
ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ หลายเลข 13 เพื่อแนบ
น าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2.ท าบันทึกข้อความเสนอสภาฯ แนบรายชื่อ
ล าดับที่ 11 และ ล าดับที่ 13 ไปพร้อมกัน 
3. เมื่อเสนอคณบดีลงนามในบันทึกข้อความ
แล้วให้สแกนบันทึกข้อความถึงเจ้าหน้าที่ส านัก
บริหารฯ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอสภาฯ  
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   เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท ารายชื่อแล้วเสร็จ ตามข้ันตอนแล้วให้ด าเนินการจัดพิมพ์บันทึกข้อความถึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย บันทึก
เสนอรายชื่อผู้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว แนบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา และ
รายละเอียดผลงานการตีพิมพ์ผลงาน  โดยใบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา และใบรับรองการเผยแพร่ผลงาน
จะต้องมีลายมือชื่อเซ็นก ากับทุกแผ่น   

   

 

 

 

 

 

 

หลังจากผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการกรอกข้อมูล
การสิ้นสุดการท าวิทยานิพนธ์ในระบบทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 
 5.1 ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันพบบ่อย 
คือ ความหลากหลายของประกาศ ระเบียบฯ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสมอ  อีกท้ัง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษามีเพียง 1 คน จึงส่งผลให้การบริการไม่ทั่วถึง และการส่งข้อมูลถึง
ผู้เกี่ยวข้องล่าช้า การให้บริการทางออนไลน์บางคนก็ให้ความสนใจอ่านเป็นอย่างดี แต่บางคนก็ขาดความเอา  
ใจใส่ จึงจ าเป็นต้องติดต่อสอบถามบ่อยครั้ง หรือรายคนเป็นกรณีไป หากเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาเกษียณ     
อายุงาน คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้อาจเป็นประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี    
 
 5.2 แนวทางแก้ไข 
     5.2.1  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบฯ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนปลงให้ทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด เพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสาร ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกสาขาวิชา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน   

เจ้าหน้าท่ีบันทึกการสิ้นสุดการท า

วิทยานิพนธ์ เข้าสาระบบ 
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    5.2.2 เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา จะต้องมีความรู้ที่ชัดเจนและเข้าใจทุกระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ จะต้องอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้ง หรือการปฏิบัติตามที่ไม่ถูกต้องลดน้อยลง มีการสื่อสารตอบรับด้วยความเข้าใจ และประทับใจเสมอ   
    5.2.3  มีการประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ าเสมอเมื่อมีโครงการหรือการฝึกอบรมสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติหรือระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ให้ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมเสมอ 
  5.2.4  มีการติดต่อประสานงานกับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกสาขาวิชา 
อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับข้อมูลที่ไมสมบูรณ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    5.2.5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
     5.3.1  นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกสาขาควรมีการเข้าร่วมอบรม สัมมนาที่
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้งเก่ียวกับระเบียบฯ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือจะได้น ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
    5.3.2  นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกสาขา ควรมีการศึกษาความเข้าใจ และมี
ติดตามเก่ียวกับระเบียบฯ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจ า 
    5.3.3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา ได้ศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ซึ่งเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ที่ท าให้เห็นถึงเทคนิค  รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความแตกต่าง  สามารถน าองค์ความรู้ใหม่  ๆ      
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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บรรณานุกรม 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
คู่มือแนวปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
http://reg.kku.ac.th/ 
https://forms.gs.kku.ac.th/ 
https://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_search 
ระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

http://reg.kku.ac.th/
https://forms.gs.kku.ac.th/
https://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_search
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ภาคผนวก 
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สารบัญภาพ 

 

ตัวอย่างการน าเสนอผู้ส าเร็จการศึกษาถึงสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวอย่างการน าเสนอผู้ส าเร็จการศึกษาถึงสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวอย่างการตรวจสอบค าร้องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
 
 

 
    
 

  การตรวจสอบ แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ ชองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องด าเนินการทุกวัน เนื่องจาก

นักศึกษามีการยื่นค าร้องเป็นประจ าทุกวัน จะต้องติดตามจนสิ้นสุดกระบวนการจึงถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ ์

  ผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ได้ จะต้องเป็นผู้มี E-mail kku.ac.th เท่านั้น 
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  ขั้นตอนของแต่ละแบบฟอร์มมีผู้เกี่ยวข้องดังนี้ คือ เริ่มต้นจากนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา  คณบดี  บัณฑิตวิทยาลัย  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
  หากนักศึกษาหรือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบโดยสามารถแจ้งข้อความผ่านระบบได้ทันที  
    
 
 
 
  

แจ้งปัญหาในการยื่นแบบฟอร์ม

ออนไลน์ ทางช่องทางนี้ 
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ประวัติผู้จัดท า 
 

                                                   
 
ชื่อ-สกุล  นางลุมพินี  แสนเมือง 
 
เริ่มปฏิบัติงาน   1 พฤษภาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 12 ปี 
 
ภูมิล าเนา เลขที ่155  หมู่ที่ 10  ต.พระลับ  อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 
 
ประวัติการศึกษา   
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ  พ.ศ. 2537 
ระดับปริญญาตรี   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป  พ.ศ. 2539 
 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 
สถานที่ท างาน งานบริการการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
โทรศัพท์ 0-866-416-028  
 
Email Address : lumpsa@kku.ac.th 


