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                        ค าน า 
 
  คู่มือบัณฑิตศึกษาเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  การด าเนินการจัดท าคู่มือเล่มนี้ ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่จากคู่มือบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์ ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพ่ือให้ชัดเจน และทันสมัยถูกต้องตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 
  ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณ คู่มือบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน า ข้อคิดเห็น รวมทั้งเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วน ซึ่งช่วยให้การจัดท าคู่มือส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่า
คู่มือการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจต่อไป  
 

ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
กรกฎาคม  2560 
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หลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  
    (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) 
 1.1 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ1.1 แบบ1.2 แบบ2.1 แบบ 2.2 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

48 72 48 72 

1)  หมวดวิชาบังคับ 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 3(ไม่นับหน่วยกิต) 5 9 
2)  หมวดวิชาเลือก - - 7 15 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - - - 
 
1.2 ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 001 สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์  
Statistics for Veterinary Research 

- - - 3(2-3-5) 

VM009 002 การออกแบบการทดลองในทาง 
สัตวแพทยศาสตร์ 
Experimental Design in Veterinary 
Medicine 

- - 2(2-0-4) 2(2-0-4) 

VM009 991 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1 
Seminar in Veterinary  Articles I 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 
 

1(1-0-2) 
 

VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Articles II 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วย

กิต 
- 

1(1-0-2) 
 

- 

VM00x xxx วิชาเลือกElective - - 7 6 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 
VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 12 - - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12  10 12 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 10 12 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 992 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
Seminar in Veterinary Articles II 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 

1(1-0-2) 
 

VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Articles III 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วย

กิต 
- 1(1-0-2) - 

VM00x xxx วิชาเลือก Elective - - - 9 

 การเขียนและน าเสนอรายงานทาง 
วิทยาศาสตร์Writing and  
Presenting Scientific Papers 

- - 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 12 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 9 - 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 11  11 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 21 23 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 VM009 993 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3 
Seminar in Veterinary Articles III 

- 
1(1-0-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
- 

1(1-0-2) 
 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 10 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 9 - 
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VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 10 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 11 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 34 30 34 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 8 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 8 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 43 38 43 

 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 9 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 8 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 8 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 52 46 52 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 996 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 3 - - - 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 9 - - 
VM009 998  ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - 3 - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 3 9 
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รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 61 49 61 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 8 - - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 8 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 8 - 8 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 69 - 69 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

VM009 997 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - 3 - - 
VM009 999 ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation - - - 3 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 3 - 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 72 - 72 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  
    (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ)  
  2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา จ าวนหน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก1 แผน ก  แบบ ก2 
          หมวดวิชาบังคับ 2  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
8 

          หมวดวิชาเลือก - 16 

          หมวดวิทยานิพนธ์ 36 12 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
 

2.3  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

  VM009 001  สถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์   
Statistics for Veterinary Research 

- 3(2-3-5)  
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VM009 891 สัมมนาวิทยาการทางสัตวแพทย์ 1   

Seminar in Veterinary  Science I 
1(1-0-2)  

ไม่นับหน่วยกิต 
 

1(1-0-2) 

VMxxx xxx  วิชาบังคับเลือก  
Elective 

- 6 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis  

9 - 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
9 

10 
10 

 
ปีที ่1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

 VM009 892      สัมมนาวิทยาการทางสัตวแพทย์ 2  
Seminar in Veterinary  Science  II 

1(1-0-2)  
ไม่นับหน่วยกิต 

1(1-0-2) 

VM009 002      การออกแบบทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์
Experimental design in Veterinary  Medicine 

- 2(2-0-4) 

VM009 003      การเขียนและน าเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
Writing and Presenting Scientific Papers 

- 1(1-0-2) 

VMxxx xxx วิชาบังคับเลือก   
Elective courses 

- 5 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
18 

9 
19 

 
 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

VMxxx xxx วิชาบังคับเลือก   
Elective courses 

- 5 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

VM009 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 6 

 รวม 9 11 
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หน่วยกิตสะสม 27 30 
 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แบบ ก1 
หน่วยกิต 

แบบ ก2 
หน่วยกิต 

VM009 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

VM009 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 6 

 รวม 
หน่วยกิตสะสม 

9 
36 

6 
36 

 
3. การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ โดยในแต่ละ
ภาคการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นต้องท าค าร้องขอลงทะเบียนมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มค าร้องขอลงทะเบียน น้อยกว่า/
มากกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด (บว.9)   
 
4. การเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  
 วิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เป็นรายวิชาที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา ลักษณะการเรียนการสอน เป็นการท าวิจัยภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น  ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตมากที่สุดและใช้เวลาในการเรียนนานที่สุดของหลักสูตร 
ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาขึ้นอยู่กับแผนการศึกษา 

4.1 การลงทะเบียนเรียน  
 4.1.1 เนื่องจากหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2 ไม่จ าเป็นต้อง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ สามารถท าดุษฎีนิพนธ์ได้เลย จึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้ในการลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ต้องมีการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้
ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   และปีการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ตามล าดับ 

4.1.2 หลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 ส่วนแผนการศึกษา แผน ก แบบ 
ก2 แม้ว่านักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ในปีการศึกษาที่ 1 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
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4.2 คุณสมบัติอาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
  4.2.1 มีต าแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ หรือ 
  4.2.2 มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
  

4.3 ขั้นตอนการเรียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ของหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
       

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

      
 
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ การเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
        
 
 
 
 
เสนอความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์ เพ่ือประเมินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่าน (S) ในแต่ละภาคการศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์ ตามแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิต ผ่าน คณะกรรมการประจ าคณะรับรองเกรดวิทยานิพนธ์ และรายงานผลต่อส านักทะเบียน (ภาคผนวก )                       
- นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาทุกปีการศึกษา  
- การเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (ภาคผนวก ) 
หลังการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาผลจ านวนหน่วยกิตท่ีได้และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ นักศึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้า และแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ (ภาคผนวก )  ภายใน 1 สัปดาห์ ต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิต เพ่ือเสนอต่อส านักทะเบียนต่อไป 
       
  

เสนอค าร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดยใช้แบบ บว. 21 (ภาคผนวก ) 
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การสอบวัดคุณสมบัติ 
- เป็นการสอบเพ่ือประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะสามารถด าเนินงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์เป็นต้นไป และต้องยื่น
แบบ บว. 30 (ภาคผนวก )  ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
-  การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า  
- อาจารย์ที่ปรึกษาท าเรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ บว. 31 (ภาคผนวก ) ประกอบด้วย่
คณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 4 คน ดังต่อไปนี้  
          1. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 1 คน (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการสอบ) 
          2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คน (ถ้ามี) 
          3. อาจจะเป็นกรรมการซึ่ งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย ไม่ เกิน  2 คน ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 
- ในการสอบข้อเชียน ส่วนใหญ่จะใช้วิชาบังคับ 2 วิชา คือ วิชาสถิติเพ่ืองานวิจัยทางสัตวแพทย์ และ การออกแบบ
การทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบัณฑิต 
- ในการสอบปากเปล่ามักจะเป็นการสอบโดยทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย หรืออ่ืนๆ และอาจมีค าถาม
เพ่ิมเติมจากกรรมการได้ โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสอบ แล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ 
-  เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ 

1. การสอบข้อเขียน ได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า B 
2. การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามีความรู้ และ 
    ความพร้อมที่จะด าเนินงานวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผลการประเมินเป็น S 

หรือ U 
- ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลสอบตามแบบฟอร์ม บว. 32 (ภาคผนวก )  และเจ้าหน้าที่บัณฑิตรายงานผล
การสอบต่อส านักทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันสอบ   
- นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้วมีสิทธิ์ขออนุมัติสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้  
- ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถสอบได้อีกหนึ่งครั้งและ ต้องสอบให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา 
นับตั้งแต่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
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การเสนออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
- นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน  
- เสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ภายใน 2  ปีการศึกษาหลังจากลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์  
- การเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และการน าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
- อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎนิพนธ์ (ภาคผนวก ) ซึ่งคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ) 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออาจารย์ประจ า 1  คน 

- นักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนการน าเสนอ 1 สัปดาห์  
- นักศึกษาขอสอบโดยผ่านความเห็นชอบของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัต ิ 
- การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์  
- หากนักศึกษาสอบผ่าน ท าเรื่องเสนออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บว. 23 (ภาคผนวก ) พร้อมส่ง 
 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และ CD บันทึกข้อมูล จ านวน 2 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิต ภายใน 1 สัปดาห์ เพ่ือน าเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
- หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน สามารถสอบอีกครั้งภายใน 60 วันหลังการสอบครั้งแรก หากสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน 
นักศึกษาจะได้ค่า S = 0 ส าหรับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ไปแล้วหรือตามความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการสอบ 
 
 
การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
นักศึกษาท าเรื่องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เม่ือ 
- หลังจากลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์และประเมินได้ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ที่ต้อง
ศึกษาตามหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาต้องสอบภายใน 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
-  สอบผ่านเค้าโครงแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และได้จัดท าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
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ขั้นตอนประกอบด้วย 
- เมื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันก าหนดวันสอบได้แล้ว นักศึกษากรอกค าร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 
บว.25 (ภาคผนวก) พร้อมแบบฟร์อมการป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในดุษฎีนิพนธ์ (ภาคผนวก) อาจารย์ที่
ปรึกษาท าเรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ บว. 26  (ภาคผนวก)  ซึ่งประกอบด้วย   

1. อาจารย์ที่ปรึกษา (ไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการ) 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 1 คน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน (เป็นประธานกรรมการสอบ) 

       การเสนอแต่งตั้งกรรมการ 1 และ 2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการในข้อ 3  
- นักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณา
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ  
- คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ พิจารณาผลการสอบตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก) และแจ้งให้นักศึกษาทราบ หาก
มีการแก้ไขให้ระบุและให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบเงื่อนไข พร้อมทั้งส่งคะแนนพร้อมกับ บว. 27 (ภาคผนวก) ไปที่
เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิต ภายใน 3 วันนับจากสอบเสร็จ เพ่ือน าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
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ขั้นตอนการขอสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีนิพนธ์ 

เร่ิม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติก่อน 3 สัปดาห์ 

นักศึกษากรอกค าร้องขอสอบ บว. 30 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ประธานหลักสูตรฯ อนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

ประธานหลักสูตร ฯ 

No 

4.4 
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ขั้นตอนการสอบเค้าเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบก่อน 3 สัปดาห์ 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

mp 
 
 
 
 
 
 
ทยานิพนธ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

ช าระเงินค่าสอบวัดคุณสมบัติ 
 
 

คณบดีออกเป็นค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ 

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ  เมื่อ นศ. ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการสอบวัดคุณสมบัต ิ

ด าเนินการท าเร่ืองขออนมุัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ 
วัดคุณสมบัติ 

เตรียมเอกสารให้นักศึกษาสอบ 

เสนอผลสอบ ตามแบบฟอร์ม บว. 32 พร้อมเล่มที่แก้ไขแล้วให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ ภายใน 15 วัน 

นักศึกษาสอบ 

นักศึกษา 

คณบดี 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

เริ่ม 

4.5 
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ประธานหลักสูตรฯ อนุมัติ 
 
 

คณบดีออกเป็นค าสั่งคณะฯ 

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ  เมื่อนักศึกษา
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเค้าโครงฯ 

ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
สอบเค้าโครงฯ 

เตรียมเอกสารให้นักศึกษาสอบ 

เจ้าหน้าที่บัณฑิต 

ประธานหลักสูตร ฯ 

คณบดี 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

 เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

นักศึกษาสอบ นักศึกษา 

ตรวจสอบความถูกต้อง No 

ขั้นตอนประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

เริ่ม 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา 

4.6 

เสนอผลสอบ ตามแบบฟอร์ม บว. 23 พร้อมเล่มที่แก้ไขแล้วให้คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ ภายใน 45 วัน พร้อมแบบฟอร์ม Turnitin 
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 ขัน้ตอนการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความก้าวหน้าในครั้งแรก 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประธานหลักสูตรฯ อนุมัติ 

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ  เมื่อนักศึกษาก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความก้าวหน้า 

เตรียมเอกสารให้นักศึกษา 

ประชุมกรรมการบัณฑิต เพื่อแจ้งผลการรายงานความก้าวหน้า 

นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้า 

เสนอขออนุมัติผลการเรียนต่อส านักทะเบียนฯ 

No 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

ประธานหลักสูตรฯ 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

4.7 
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นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ บว.25 และแบบฟอร์ม Turnitin 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิชาวิทยานิพนธ์ ครบตามที่หลักสูตรฯ 
ที่คณะฯ ก าหนดแล้ว จะต้องสอบวิทยานิพนธ์ 

 ภายใน 45 วันท าการหลังวันสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทยานิพนธ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ  บว.26 

คณบดีอนุมัติสอบและ ออกเป็นค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

ประธานหลักสูตร ฯ เห็นชอบอนุมัติ 

 

ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติใช้เงินเป็นค่าตอบแทน
กรรมการสอบฯ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

คณบดี 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

ประธานหลักสูตรฯ 

นักศึกษาช าระเงินค่าสอบ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

นักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
เริ่ม 
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ขัน้ตอนการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการเงินที่มีลายเซ็นคณะกรรมการสอบฯ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาแจ้งผลการสอบยังเจ้าหน้าที่ฑิตศึกษา 

เสนอผลสอบ  ให้ประธานหลักสูตรฯ รับทราบและลงนาม 

ท าบันทึกส่งส าเนาใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ไปท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย และส านักทะเบียนและประมวลผล 

นักศึกษาสอบ 

เตรียมเอกสารให้นักศึกษาสอบ 

เสนอผลสอบ  ให้คณบดี รับทราบและลงนาม 

นักศึกษา สง่วิทยานิพนธ์ที่ยังไม่เข้าปก  
(ภายใน 42 วันท าการหลังจากวนัสอบ ) ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ให้คณบดี 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

นักศึกษา 
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5.2 การประเมินผล 

คณบดีลงนาม 

ส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ที่คณบดีลงนามไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษารับวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยไปเข้าปก 

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ตอ่) 
 

นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ที่เข้าเล่มไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งช่ือให้คณะฯ เพื่อด าเนินการขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษาเม่ือตรวจสอบแล้วว่าผ่าน

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามระเบียบ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดี 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ 

 

นักศึกษา 

นักศึกษา 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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   5. เกณฑ์การประเมินการเสนอความก้าวหน้างานวิจัยดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  

ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 09/2554) เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก  

 หลักการรายละเอียดการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์และ เกณฑ์การประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  
การประเมินผลการศึกษารายวิชาฯ 

1. นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์โดยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และเสนอต่อเวทีการประชุมแสดงความก้าวหน้าอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้ารายวิชาฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพ่ือระบุค่าคะแนนรายวิชาวิทยานิพนธ์ (ให้

สัญลักษณ์ S) ดังนี้ 
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 

         แผน ก1  แผน ก2 
 1. ค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ 3 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
 2. เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา   3 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
 3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดี เพ่ือขออนุมัติ  6 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
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 4. สร้างเครื่องมือวิจัย/พัฒนาเทคนิก    6 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล      3 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
 6. วิเคราะห์ข้อมูล      6 (7*) หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
 7. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3 เสร็จสมบูรณ์   3 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต  
 8. เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จ สมบูรณ์ทั้งฉบับ    6 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
       รวม 36 (37*)หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
  * หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
         แผน 1.1/2.2 แผน 2.1 
 1. ค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องจนสามารถหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ 4 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 2. เรียบเรียงเค้าโครงเสนอคณะกรรมการพิจารณา   4 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 3. สอบเค้าโครงผ่านและส่งเค้าโครงต่อคณบดี เพ่ือขออนุมัติ  8 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 4. สร้างเครื่องมือวิจัย/พัฒนาเทคนิก    8 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล      4 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 6. วิเคราะห์ข้อมูล      8 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 7. เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1, 2, 3 เสร็จสมบูรณ์   4 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 8. เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จ สมบูรณ์ทั้งฉบับ    8 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
        รวม 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 การพิจารณาปริมาณงานให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดย
พิจารณาเป็นภาพรวมของงานที่ได้ปฏิบัติจริง เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ และได้
สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา จะต้องด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ์

การประเมินผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน โดยมีแนว
ทางการประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ คือ 

ส่วนที่ 1  คุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์     70 คะแนน 
ส่วนที่ 2 การน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า 20 คะแนน 
ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ผลงาน      10 คะแนน 

 
1. การประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์ 

ล าดับท่ี หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 
1.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเพื่อ

5  
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ตอบปัญหาของการวิจัยนั้นๆ 
1.2 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพในปัจจุบัน 
1.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
     2.3 ความเป็นไปได้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

10  

3. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
     3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
     3.2 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
     3.3. การเชื่อมโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนกับหัวข้อการวิจัย 

5  

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจัยที่ใช้ 
     4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปรและการ
วางแผนการทดสอบ 
     4.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย เทคนิควิจัย การเลือก
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
     4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
     4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการด าเนินการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
     4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 

15  

5. ผลการวิจัย 
     5.1 ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิจัย 
     5.2 ความชัดเจนของผลการวิจัยหรือความรู้ที่ได้รับ 
     5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวิจัย เช่นการใช้กราฟ ตาราง 
รูปภาพที่เหมาะสม 
     5.4 ความสอดคล้องของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 

10  

6. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจัย 
     6.1 ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเลือกใช้สถิติ ที่
เหมาะสม 
     6.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และผลการวิจัย มาใช้ในการตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ 
     6.3 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจัย 

10  
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7. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

     7.1 ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
     7.2 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ 
     7.3 ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
     7.4 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ควรท า
ต่อไปในอนาคต 

5  

8. คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
     8.1 คุณภาพของบทคัดย่อ 
     8.2 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 
     8.3 ความถูกต้องของการอ้างอิง 
     8.4 ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน 

10  

รวมคะแนนทั้งสิ้น 70  

 
2. การประเมินการน าเสนอผลงานและการตอบค าถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า 

ล าดับที่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การน าเสนอผลงาน 

1.1 ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
1.2 ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 
1.3 การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้น าเสนอ 
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่น าเสนอกับท่ีเขียนใน
วิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

10  

2. การตอบค าถาม 
     2.1 ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
     2.2 ความสามารถในการตอบค าถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่
ปรากฏในงานวิจัย 
     2.3 ความเข้าใจในงานวิจัยที่ท าและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ
ผลจากการวิจัยต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชานั้นๆ 

10  

รวมคะแนนทั้งสิ้น 20  
    



คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  26 
 

 
 

 
 

    
3. การเผยแพร่ผลงาน       รวมคะแนนทั้งสิ้น 10  

ล าดับที่ หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
- ระดับชาติ 
- ระดับนานาชาติ 

10  

หลักเกณฑ์การให้ระดับการประเมิน 
 Excellent   ≥ 85 คะแนน 
 Good    75-84 คะแนน 
 Pass    60-74 คะแนน 
 Fail    < 60 คะแนน 
(โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการสอบทุกท่าน และให้กรรมการสอบ ส่งคะแนนแบบปกปิดพร้อมผลการ
สอบผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มาท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 3 วัน หลังจากสอบ
เสร็จ) 
  

6. การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
           (ฉบับที่ 31/2560) เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ  

      
7. แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและ 

             ค่าคะแนนของรายวิชา 
ผู้มีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นค าร้อง
เทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาตามค าร้องของ
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ก าหนดเป็นวันยื่นค าร้อง และแจ้งผลการ
อนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการรายวิชาที่ประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาที่สอบ
ผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้นถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับค าร้องขอเทียบโอน 

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2560  

การขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา มีข้ันตอนดังนี ้ 
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา  ยื่นค าร้อง (บว. 36) ที่งานบริการ

การศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครง 
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รายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอน ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเท่านั้น 

2. งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่23/2560  

3. งานบริการการศึกษาคณะแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารฯ 
 

8. การลาพักการศึกษา 
การลาพักการศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้นักศึกษาใหม่ลา

พักการศึกษาได้ ในกรณีจ าเป็นเท่านั้น เช่น ป่วยหรืออุบัติเหตุ นอกจากนั้นไม่อนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้การลา
พักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 

การลาพักการศึกษาม ี2 ลักษณะดังนี้ 
   1. ลาพักการศึกษาโดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษายื่นขอลาพักการศึกษาในช่วงของวันต่อ
ทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามที่ก าหนดในปฏิทินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการ
รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา 

2. ลาพักการศึกษาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ไมต่้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพัก ส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นขอลาพักก่อนวันสุดท้าย
ของการเรียนของแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นกรณีที่ประสบ
อุบัติเหตุหรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ซึ่งสามารถขอลาพักเป็นกรณีพิเศษในช่วงหลังวันดังกล่าวได้ ลักษณะการลาพักใน
ข้อ 5.3.2 นี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ช าระไปแล้ว  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาพัก
การศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ขอค าร้องลาพักการศึกษา (บว. 14) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด  
- กรอกค าร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารเพ่ือประกอบการขอลาพัก (เช่น ใบรับรองแพทย์ ค าสั่งจากต้นสังกัด  

ฯลฯ) โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- งานบริการการศึกษาคณะ ตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาอนุมัต ิ
- คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติแล้ว งานบริการการศึกษาส่งค าร้องไปที่ส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ เพ่ือตรวจสอบ ก่อนให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพักการศึกษา 
- ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพักการศึกษา 
 
9. การขอขยายเวลาศึกษาต่อ 
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานให้เข้าศึกษา แต่ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลา

ศึกษาสิ้นสุดลงก่อนส าเร็จการศึกษา มีความประสงค์จะขอขยายเวลาศึกษาต่อจากต้นสังกัดต้องน าหนังสือที่ลงนาม
โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อถึงหัวหน้าหน่วยงาน ขั้นตอนการขอหนังสือขยายเวลา
ศึกษาต่อมีดังนี ้
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- ขอค าร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อถึงต้นสังกัด (บว. 17) ที่งานบริการการศึกษา คณะ 
ที่สาขาวิชาสังกัด  

- กรอกค าร้องและแนบส าเนาค าสั่ง หรือส าเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ที่ระบุช่วงเวลา 
การลาศึกษาต่อ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาหลัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 

- ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบแล้ว 
เสนอคณบดีอนุมัติ 

- งานบริการการศึกษาคณะจะส่งค าร้องขอขยายเวลาให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าหนังสือขออนุมัติขยาย 
เวลาศึกษาต่อถึงต้นสังกัด 

- นักศึกษาขอรับหนังสือที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วได้ที่ จุด One Stop Service บัณฑิต 
วิทยาลัย ภายใน 3 วัน หลังจากยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
 

10. การขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
นักศึกษาที่เป็นข้าราชการที่ประสงค์จะรายงานตัวเพ่ือกลับเข้าปฏิบัติราชการ หากได้ลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อยู่ในขั้นที่คณะกรรมการที่ปรึกษา 
เห็นสมควรกลับเข้ารับราชการได้ นักศึกษาสามารถขอหนังสือรายงานตัวเพ่ือกลับเข้าปฏิบัติราชการได้  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

- ขอค าร้องขอรายงานตัวเพ่ือกลับเข้าปฏิบัติราชการ (บว. 17) ที่งานบริการการศึกษา คณะที ่
สาขาวิชาสังกัด  

- กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาหลัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

- ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบและ 
น าเสนอคณบดีอนุมัต ิ

- งานบริการการศึกษาคณะ จะส่งค าร้องขอรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการมาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิมพ์หนังสือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนาม 
- นักศึกษาขอรับหนังสือที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วได้ที่ จุด One Stop Service บัณฑิต 

วิทยาลัย ภายใน 3 วันหลังจากยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
 

11. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และอยู่ในระหว่างการขอสอบวิทยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ในช่วงวันต่อทะเบียนและ
ลงทะเบียนวิชาเรียนตามที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ  มิฉะนั้น
จะต้องถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 หมวดที ่10 ข้อ 54 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 
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- ขอแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (บว. 13) (ภาคผนวก) ที่งานบริการการศึกษา คณะที ่
สาขาวิชาสังกัด   

- กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบ 
โดยยื่นค าร้องให้งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดตรวจสอบและน าเสนอคณบดีอนุมัติ 

- ยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมกับเอกสารต่อทะเบียน ในวันต่อทะเบียนและ 
ลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ 

- ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

12. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์  

โดยนักศึกษาในหลักสูตรที่ก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา
ที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วสอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยและได้ด าเนินการจน
ผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด และใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือ
ระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้ด าเนินการการขอรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา กรณีรอการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ผลงาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

- ขอแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (บว. 13-1) (ภาคผนวก)  ที่งานบริการการศึกษา คณะที่ 
สาขาวิชาสังกัด   

- นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
และต้องแนบเอกสารดังนี้ 

1. ส าเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น หนังสือ 
รับรองผลการเรียน (Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 

    2. ส าเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสือน าส่งและรายละเอียดของวารสารที่ส่งไป 
       ตีพิมพ์ ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที ่

- ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมัติ และให้คณะส าเนาค าอนุมัติแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย 
และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติ 

- นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน 
วิทยานิพนธ์ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และรักษาสถานภาพ ครั้งละ 1 ภาค
การศึกษา 
 

13. การขอลาออก 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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- ขอค าร้องขอลาออก (บว. 15) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด  
- กรอกค าร้อง และตรวจสอบหนี้สินเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการตรวจสอบเสนอ  

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ น าเสนอค าร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

อนุมัต ิ
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะที่เกี่ยวข้อง 
 
14. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- ตาย  
- ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
- ส าเร็จการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยสั่งให้ออกอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนียม 

การศึกษา 
- เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตร 

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
- เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตรและ 

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 
- ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันโดยได้สัญลักษณ์  

S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 
- สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองไม ่

ผ่าน 
- หลังสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
- ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 
- นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ทางสาขาวิชาก าหนด 
- ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดย 

ประมาท 
- ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 
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15. การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ตามข้อ 55.2 และ55.4 อาจขอสถานภาพการ

เป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขั้นตอนการกลับเข้าเป็นนักศึกษามี
ดังนี้ 

- ขอค าร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา (บว. 18) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด  
- กรอกค าร้องและยื่นค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

และคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ต้องการกลับเข้าเป็นนักศึกษาไม่
น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

- คณะส่งค าร้องต่อส านักบริหาร ฯ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารฯ ตรวจสอบ เสนอต่อส านักบริหาร ฯ ให้ความ 
เห็นชอบ 

- ส านักบริหาร ฯ น าเสนอค าร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
- ส านักบริหารฯ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาเป็น 

รายบุคคลเพ่ือให้มาต่อทะเบียน/ลงทะเบียนวิชาเรียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
16. การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (เช่น จากหลักสูตรแผน ก แบบ ก2) ทั้งนี้โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่นักศึกษาเข้าศึกษาก่อนเปิดภาค
การศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษามีดังนี้ 

- ขอค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว.33) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด  
- กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ  
- งานบริการการศึกษาคณะ แจ้งผลการอนุมัติให้ส านักบริหารฯ บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
- นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
 
17. การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 
นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา (เช่น จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ ฯลฯ) ทั้งนี้โดย

ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปฯ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขั้นตอนการขอ
เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนมีดังนี้ 

- ขอค าร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา (บว. 33) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษา 
สังกัด   

- กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ 
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- งานบริการการศึกษาคณะ แจ้งผลการอนุมัติให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และ 
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 

- นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนระบบการศึกษา 
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
 
18. การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ โดยนักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผน/แบบการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ 
ซึ่งการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา ในกรณีที่ขอ
เปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2560 ขั้นตอนการขอ
เปลี่ยนแผนการศึกษา มีดังนี้ 

- นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว. 33-1)  
ต่อคณะ ที่สาขาวิชาสังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

- ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันยื่นค า 
ร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

- นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา 
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา 
 
19. การขอเปลี่ยนสาขาวิชา 
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้น
ไปหรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่  โดยได้รับอนุมัติจากคณะที่
สาขาวิชาใหม่สังกัด  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 24/2560 ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา มีดังนี้ 

- นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา (บว. 34) ต่อคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาเดิมสังกัด  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า  6 สัปดาห์ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา  

- คณบดีคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่สังกัด เป็นผู้อนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ/สาขาวิชาเดิม เพ่ือแจ้ง นักศึกษาทราบต่อไป 

- คณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการและ 
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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- นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา 
- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา 
 
20. การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
นักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ และการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาส าหรับนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ สามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้อง
เป็น นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B 
C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบ
วัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท า
วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้  และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
ที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ และให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่27/2560 ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

- นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้คณะที่สาขาวิชาสังกัดและส านักบริหารฯ  เพ่ือ
แจ้งนักศึกษาทราบและช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนระดับ  

- ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
21. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที ่26/2560 มีรายละเอียดดังนี้  
- นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อยู่ในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่ตนเข้าศึกษาได้ ต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชา การลงทะเบียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขของรายวิชา อาจได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเป็นเงื่อนไขท่ีต้องเรียนมาก่อน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ใน
กรณีที่ไม่มีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดส าหรับหลักสูตรที่นักศึกษานั้น ๆ เข้า
ศึกษา 

- การนับจ านวนหน่วยกิตและการคิดค่าคะแนน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้า 
ศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุในหลักสูตรหรือไม่อยู่ในข้อก าหนดของหลักสูตร จะต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) 
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22. การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองให้ปฏิบัติดังนี้ 
- ขอค าร้องขอหนังสือรับรอง ที่กลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
- กรอกค าร้องและยื่นค าร้องที่กลุ่มภารกิจบริการ  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม และติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
23. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
- นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสภาอนุมัติปริญญาหรือฉบับแสดง 

คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ปฏิบัติดังนี้ 
- ขอค าร้องขอใบแสดงผลการศึกษา ที่กลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการหรือดาวน์โหลด 

ได้ที่เวบไซต์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ http://reg.kku.ac.th 
- กรอกค าร้องและยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม และติดต่อ 

ขอรับใบแสดงผลการศึกษา ได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

24. การส าเร็จการศึกษา และข้ันตอนการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาและให้
ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จการศึกษา 
 

25. การขออนุมัติปริญญา 
นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ 

ส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนด 
2.  ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
3.  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
4.  ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จัดท าตามรูปแบบและ 

จ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
5.  การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย 

ก าหนดนอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหนี้สิน ใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษาและ
การตรวจสอบหนี้สิ้น (บว. 20) (ภาคผนวก)  ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัดและให้หน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ส านักวิทยบริการ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และลงนามรับรองในแบบ บว. 20 ว่านักศึกษาไม่มีหนี้สินค้าง
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ช าระใดๆ แล้วยื่นแบบ บว. 20 ที่งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
รับทราบ เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

26. การขอรับปริญญา 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาให้ติดต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือขอแบบฟอร์มขอรับปริญญาบัตร 

พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยื่นต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ซึ่งส านักบริหารฯจะใช้ข้อมูลใน
แบบฟอร์มดังกล่าวส าหรับการติดต่อกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรรายละเอียดเครื่องแต่งกาย
รับปริญญาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th 
 

27. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย และภายในคณะฯ  
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ในรูปแบบต่างๆ เป็นการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการท าวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการน าเสนอผลงานและการลดภาระงานสอนของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยจึงเป็น
ผู้ด าเนินการและประสานงานการให้ทุนสนับสนุน 8 ประเภท  คือ  
 
 
1.  ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และ 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการท าวิจัย 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่ขอรับทุน 1.   เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่บังคับให้ต้องมีการท าวิทยานิพนธ์ 

 2   เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
คุณสมบัติของวิทยานิพนธ์ที่ขอรับทุน 1.  เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2.  เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน 1.   ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยพิจารณาจาก
เนื้อหาและวิธีวิจัย โอกาสที่จะท าวิจัยให้เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย   
ความมุ่งม่ันในการพัฒนา ผลงานให้สามารถน าไปเผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นหลัก 

 2. โครงการวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้าน คุณภาพ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ส่วนการ
จัดสรรงบประมาณจะพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม

http://reg.kku.ac.th/
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ของแผนงานวิจัย 
จ านวนเงินทุนที่จัดสรร     1.  ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์นี้    ให้ส าหรับค่าใช้จ่าย

ใน การด าเนินงานวิจัย(วิทยานิพนธ์) ไม่สนับสนุนในส่วนของค่า 
ของครุภัณฑ์   ค่าด าเนินการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ และค่าใช้จ่ายที่  
นักศึกษาสามารถด าเนินการเองได้ 

2.  วงเงินที่จัดสรร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 100,000  
     บาท ต่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ไม่เกิน  50,000 บาท  
     ต่อเรื่อง 

การจ่ายเงินทุนแบ่งออกเป็น  
3 งวด ดังนี้                                             

งวดที่ 1 จ่ายให้ร้อยละ 50 ของเงินทุนที่ได้รับเมื่อนักศึกษาท าสัญญา
การรับทุน 

 งวดที ่2 จ่ายให้ร้อยละ 30 ของเงินทุนที่ได้รับ เมื่อนักศึกษารายงาน 
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์แล้ว 
 
 
งวดที่ 3 จ่ายให้ร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ได้รับ เมื่อนักศึกษามีผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม โดยมีชื่อนักศึกษา ผู้ท า
วิทยานิพนธ์เป็นชื่อแรก 

ก าหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง   ประมาณเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน ของทุกปี 
 

2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาส พัฒนา 

ทักษะการน าเสนอประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ อันจะน า 
ไปสู่การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพงานวิจัยมุ่งสู่การเป็นสากล 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่ขอรับทุน ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน และต้องสามารถ
น าเสนอผลงานภายใน 6 เดือน หลังจากส าเร็จการศึกษา                

คุณสมบัติของวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระที่ขอรับทุน 

1. ผลงานวิจัยที่น าเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 

 2. การน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ นักศึกษาต้องเป็นผู้  
น าเสนอผลงาน 

 3. ในกรณีที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ต้องมีหลักฐาน  
การให้ลงบทความตีพิมพ์ 
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 4. ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ  

นานาชาติต้องมีหลักฐานการตอบรับจากผู้จัดการประชุมสัมมนาให้ 
น าเสนอผลงานและระบุการตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในเอกสาร  
ประกอบการประชุมทางวิชาการ ( Proceeding ) 

 5. จ านวนครั้งในการได้รับอนุมัติทุน 
     1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถขอรับทุนได้ 2 ครั้ง ทั้งนี้  

เนื้อหา ของ ผลงานที่น าเสนอหรือตีพิมพ์ต้องไม่ซ้ ากัน 
 
 

 2. นักศึกษาระดับปริญญาโทขอรับทุนได้ 1 ครั้ง 
 

จ านวนเงินทุนอุดหนุน 
จ านวนเงินทุนอุดหนุนให้เป็นไปตามการจ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ก าหนดได้ตามประเภทการน าเสนอผลงานใน
ตารางข้างล่าง 

 
               ประเภทการน าเสนอ 

ระดับการประชุม 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

 จัดประชุม 
ในประเทศไทย 

จัดประชุม 
ต่างประเทศ 

1. Oral     Presentation 5,000.-บาท 15,000.-บาท 30,000.-บาท 

2. Poster   Presentation 3,000.-บาท 10,000.-บาท 20,000.-บาท 
3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ 20,000.-บาท 

เกณฑ์การพิจารณาทุน คณะกรรมการจะพิจารณาให้การสนับสนุนตามเกณฑ์ดังนี้    
 1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจะ

ได้รับ     การพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน  แต่ทั้งนี้วารสารที่ตีพิมพ์
ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพมี  Peer    Review 

 2.ผลงานที่น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องได้รับให้ตีพิมพ์บทความ
ฉบับเต็ม ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ         ( 
Proceeding ) และเป็นผลงานที่ใช้ประกอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาได้ 

ก าหนดการรับสมัคร 1. การสมัครขอรับทุนเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ      
นานาชาติสามารถขอรับทุนฯ ได้ตลอดปีการศึกษา 

 2. การสมัครขอรับทุนเพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบ่ง
ออกเป็น3 งวด โดยพิจารณาจากก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ
ผลงาน ดังนี้ 

ช่วงที่ ก าหนดการน าเสนอผลงาน ก าหนดการรับสมัคร 
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1 เสนอผลงานระหว่างตุลาคม - มกราคม กันยายน 

2 เสนอผลงานระหว่างกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มกราคม 
3 เสนอผลงานระหว่างมิถุนายน - กันยายน พฤษภาคม 

 
3.  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 
     วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาส

พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ   ประสบการณ์ ในการศึกษาวิจัยและ
เปิดโลกทัศน์ ประกอบกับการสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการสมัครขอทุน 1. มีสถานะภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรที่
มีการท าวิทยานิพนธ์ 

 2. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และยังมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดเวลาที่ไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ 

 3. มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
จากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  4 
สัปดาห์ โดยต้องระบุช่วงเวลาและกิจกรรมที่จะด าเนินการให้ชัดเจน 

 4. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ต้องมีก าหนดการเดินทาง
ไปต่างประเทศภายในกันยายน 

จ านวนเงินทุน  สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 1.วงเงินสนับสนุนทั้งโครงการ เป็นเงิน 1,000,000บาท จาก

งบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่ 
สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และอ่ืนๆ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในจ านวนที่เหมาะสมตามการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินอัตรา (บาท) ต่อไปนี้ 

ที ่ กลุ่มประเทศ วงเงิน 
1 ทวีปเอเชีย นอกจาก 2 และ 3 30,000 
2 อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 35,000 
3 จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก   50,000 
4 ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก  60,000 
5 ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา 70,000 
6 ประเทศอ่ืนๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณาทุน บัณฑิตวิทยาลัย จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากเอกสารที่ผู้สมัครส่ง
มาท้ังในด้านความครบถ้วนและถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
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เงื่อนไขในที่ประกาศไว้ ภายในวงเงินงบประมาณของโครงการ 
ก าหนดการยื่นขอรับทุน ก าหนดการยื่นสมัครรับทุนและการพิจารณาทุนในปีงบประมาณ 
 แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้    รอบที่ 1        ตุลาคม - มีนาคม  

                                           รอบท่ี 2        เมษายน-กันยายน 
  
4.  ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์หรือ 

การศึกษาอิสระ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                
ข้อก าหนดและเง่ือนไขการสมัคร       1. มีสถานะภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระจาก

คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย 

ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
แหล่งเงินทุนและจ านวนทุนที่จัดสรร จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี   จ านวน 75  ทุน 

ทุนละ 5,000 บาท/คน 
ก าหนดการยื่นขอรับทุน ปีละ 2 ครั้ง   ภาคต้นประมาณเดือนสิงหาคม   

                 ภาคปลายประมาณเดือนมกราคม 
5. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
วัตถุประสงค์ ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน   เป็นเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา  

และมีมติให้จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนให้กับคณะที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยสอน 1. ผู้ช่วยสอนหมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และได้รับทุนให้
ท าหน้าที่ช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา หรือคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.  ต้องปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12   
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 เดือน 

การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน  1.  คณะเป็นเจ้าของและรับผิดชอบโครงการเสนอขอรับทุนนี้ 
2.  คณะที่เสนอโครงการต้องเป็นคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ 
    บัณฑิตศึกษา 

อัตราเงินทุน ทุนละ 5,000.-บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือนต่อปีการศึกษา 
เป็นเงิน 40,000.-บาท/คน 

ก าหนดการยื่นขอรับทุน ปีละ 2 ครั้ง   ภาคต้น  ประมาณเดือนมิถุนายน 
                     ภาคปลาย  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
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6. ทุนราชกรีฑาสโมสร  (ทุนเอกชน) 
วัตถุประสงค์ สมาคมราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประจ าทุกปี              
เงื่อนไขของทุน    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินทุนการศึกษาของ

ราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2525 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 
 2. มีผลการเรียนในภาคต้น ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ า

กว่า   9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I 
แหล่งเงินทุนและจ านวนทุนที่จัดสรร 1. การให้ทุนแต่ละทุนจะให้ในระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยแบ่งเป็น 2 

งวด ๆ ละ 12,000 บาท ผู้ได้รับทุนงวดแรกแล้วและยังศึกษาต่อไป
โดยไม่ลาพักการศึกษาและยังรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ไม่ต่ ากว่า  
3.00 จะได้รับทุนงวดที่สองในปีการศึกษาถัดไป    

 2. จ านวน 3 ทุน ละ 24,000บาท   
ก าหนดการยื่นขอรับทุน ประมาณเดือนธันวาคมและมกราคม ของทุกปี 
 
7. ทุนวิจัย ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ 
    ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มี
โอกาสรับ นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิต
งานวิจัยที่มี คุณภาพ          

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษา หลักการของการให้ทุนเป็นการให้ทุนผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษาโดยผู้มี
สิทธิ์ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
 2. เป็นผู้ที่มีผลงานดีในด้านการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมี

นักศึกษาในความดูแลที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 3. อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่พิจารณาให้ได้รับทุน เมื่อรับนักศึกษาเข้า

มาแล้วต้องรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนนั้น 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน 1.  กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
 1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค 

การศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาไป
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แล้ว 
 1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.25 หรืออยู่ในกลุ่ม 5%แรก

ของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น 
 1.3  ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรแผน 

ก  ภาคปกติ แบบเต็มเวลา 
 2.  กรณีของการเข้าศึกษาในระดับเอก 
 1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 

       หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท 

 1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีผลการสอบ 
      วิทยานิพนธ์ในระดับดีขึ้นไป 

 1.3   ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท 
แผน ก 1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ต้องมีผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับดีขึ้นไป 

 1.4   นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการศึกษา
แบบเต็มเวลา และนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

ค่าใช้จ่ายและจ านวนเงินทุนที่จัดสรร
ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา   
แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท   
    (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
2. ทุนระดับปริญญาเอก  ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท 

     (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 
  ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับ   
    ปริญญาโท ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน 
 

ค่าใช้จ่ายของทุน ค่าใช้จ่ายของทุน จ่ายตามที่นักศึกษาจ่ายจริง ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด  
โดย ครอบคลุมรายการดังนี้ 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่จ่ายจริง  (หลักสูตรที่เปิด
สอนภาคปกติ) 

120,000 225,000 

2.ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์   
   2.1 ระดับปริญญาโท  เดือนละ  5,000  บาท 
   2.2 ระดับปริญญาเอก  เดือนละ 6,000 บาท 

120,000 216,000 

3.ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานหรือค่าตีพิมพ์บทความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์ 

ในวงเงินไม่เกิน 
60,000 

ในวงเงินไม่เกิน 
120,000 
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                                                   รวม 250,000 500,000 

 
จ านวนทุนที่จัดสรร 1. จ านวนทุน ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณ 20 ทุนต่อปี 
 2. อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่พิจารณาให้ได้รับทุนต้องด าเนินการให้ได้นักศึกษา

ทุนภายใน 2 ภาคการศึกษา ถ้าพ้นก าหนดแล้วจะต้องคืนทุน 
ก าหนดการยื่นขอทุน ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี 
                       
 
8. ทุนส่งเสริมและพัฒนาการบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  
       ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 13/2558) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคผนวก)
  
 
   

 
 
 
 

    
28. คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  คณะ / ชื่อ-สกุล คุณวุฒิทุกระดับ หน้าท่ีตามคุณสมบัต ิ หมาย
เหต ุ

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง (2555-2559) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 
2558 

อาจารย์ผู้สอน 
  

     ป.โท ป.เอก ป.โท ป.
เอก   (เขียนแบบอ้างองิ) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

รศ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ ปร.ด.(สหวิทยาการสัตว
แพทย์), วท.ม.(กายวิภาค
ศาสตร์), สพ.บ., ร.บ., น.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   1 

รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์),     √ √     

รศ.ดร. ประสาน ตังค
วัฒนา 

Ph.D.(Veterinary 
Anatomy), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   8 
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ผศ.ดร. พรีะพล สขุอ้วน Ph.D.(Veterinary 

Anatomy), สพ.บ., น.บ. 
สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   12 

ผศ.ดร. สวุิทย์ อุปสัย ปร.ด.(หลักสูตรและการ
เรียนการสอน), วท.ม.(กาย
วิภาคศาสตร์), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

  √ -   
8 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

รศ.ดร. สมบูรณ ์แสง
มณีเดช 

Ph.D.(Parasitology), 
M.Sc.(Veterinary 
Parasitology), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   28 

รศ. สุทธิศักดิ ์นพวญิญู
วงศ ์

วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย์), 

    √       

ผศ.ดร. จารุวรรณ ค า
พา 

Ph.D.(Veterinary 
Microbiology), 
M.Sc.(Ruminant 
Medicine), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   7 

ผศ.ดร. วรีพล ทวนีันท ์ Ph.D.(Veterinary 
Parasitology), 
M.Sc.(Veterinary 
Parasitology), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   32 

ผศ.ดร. สริิขจร ตังค
วัฒนา 

ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์), วท.ม.
(พยาธิชีววิทยา), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   23 

ผศ. สุรสทิธิ์ อ้วนพรม
มา 

วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทาง
สัตวแพทย์), 

    √ 
- 

    

อ.ดร.พชัรา เผือกเทศ Ph.D. (Molecular 
Microbiology ), Master 
of Veterinary 
Science(Molecular 
Microbiology), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   7 

อ.ดร.สุภัทรตรา จิตติ
มณ ี

Ph.D.(พยาธิชีววิทยาทาง
สัตวแพทย์), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   11 

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

ผศ.ดร. กรวุธ พันธ์อารี
วัฒนา 

Ph.D.(Veterinary 
Pharmacology),     

√ √ 
  

  

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยม
สะอาด 

ปร.ด.(วิจัยและพฒันาเภสัช
ภัณฑ์), วท.ม.(เภสัขวทิยา), 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   7 
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ผศ.ดร. ราณี ซิงห์ Ph.D.(Chemical and 

Biological Sciences), วท.
ม.(เภสัขวทิยา), Master of 
Veterinary Studiesม, 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   16 

ภาควิชาศลัยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์             

รศ.ดร. สุณีรตัน์ เอี่ยม
ละมัย 

DVM.(Obstetrics and 
Gynacology), สพ.บ., 
ประกาศนียบัตร 
(F.R.V.C.S.) 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   19 

รศ. ปรีณัน จิตะสมบัต ิ
วท.ม.(ศัลยศาสตร์ทางสัตว
แพทย์),     

√   
  

  

ผศ.ดร. นฤพนธ์ ค าพา Ph.D.(Veterinay 
Radioliogy), 
M.Sc.(Veterinary 
Radiology),  สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   36 

ผศ.ดร.สุปราณี จิตร
เพียร 

Ph.D.(Surgery), สพ.บ. สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   
11 

ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง 
วท.ม.(วิทยาการสืบพันธุ
สัตว์),     

√ 
- 

  
  

ผศ. สราวธุ ศรีงาม วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์),     
√ -   

  

อ.ดร. ศักดิ์ศิริ ศริิเสถียร 
Ph.D.(Reproductive 
Physiology),     

√ √ 
  

  

อ.ดร.ปาณสิรา  คุณ
กิตต ิ

Ph.D.(Reproduction), วท.
ม.(วิทยาการสืบพันธุ์สตัว์), 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

  √ √   17 

ภาควิชาสรีระวิทยา               

ผศ.ดร. ขวัญเกศ 
กนิษฐานนท ์

Ph.D.(Epidemiology), 
M.Sc.(Veterinary 
Epidemiology),  สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   9 

ผศ.ดร. ประภาพร ตั้ง
ธนธานิช 

Ph.D.(สรีรวทิยาทางสัตว
แพทย์), 

    √ √     

ผศ.ดร. พิสทิธิ์ สวุรรณ
โชต ิ

Ph.D.(Physiology),     √ √     

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 

รศ.ดร. คมกริช พมิพ์
ภักด ี

Ph.D.(Toxicology),     √ √     

รศ.ดร. นริศร นางาม Ph.D.(อายุรศาสตรเ์ขตร้อน),     √ √     

รศ.ดร. บงกช นพผล Ph.D.(Veterinary 
Medicine), M.P.H., 
M.Phil.(Food 
Technology) 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง   

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   31 

รศ.ดร. ประพนัธ์ศกัดิ์ 
ฉวีราช 

Ph.D.(Veterinary Public 
Health), 

    √ √     
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รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิ
ติตระกูล 

Ph.D.(Public Health), วท.
ม.(สัตวแพทย์สาธารณสขุ), 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ความ
ปลอดภัยและการ
จัดการคุณภาพ
ของอาหาร
(นานาชาติ), ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง   

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   9 

ผศ.ดร.ปิยวัฒน ์สาย
พันธุ ์

Ph.D.(Veterinary Public 
Health), วท.ม.(สัตวแพทย์
สาธารณสขุ), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   6 

รศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง Ph.D.(Animal Science),     √ √     

อ.ดร.ชุลีพร จักดิ์สง่า
วงษ ์

Ph.D.(Food Science and 
Technology), วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   6 

ภาควิชาอายุรศาสตร์               

รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็ง
เจรญิกุล 

Ph.D.(Veterinary 
Embryology), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์  

สหวิทยาการสัตว
แพทย์ 

√ √   16 

รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุข
สวัสดิ ์

Ph.D.(Veterinary 
Medicine), 

    √ √     

ผศ.ดร. กชกร ดเิรก
ศิลป์ 

Ph.D.(Veterinary 
Medicine), 
M.Sc.(Veterinary 
Medicine), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   7 

ผศ.ดร. คณติ ชูคันหอม Ph.D.(Veterinary 
Medicine), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   3 

ผศ.ดร. เจษฎา จวิากา
นนท ์

Ph.D.(Immunology of 
Reproduction), M.Sc.( 
Veterinary 
Reproduction),  สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   23 

ผศ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารง
ยศวิทยากุล 

Ph.D.(Veterinary Clinical 
Studies Bovine), M.Sc.( 
Large Animal Clinical 
Sciences (Bovine), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   40 
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ผศ.ดร. ประวทิย์ บุตร
อุดม 

Ph.D.(Large Animal 
Clinical Sciences 
(Eqiune Exercise)), 
M.Sc.(Large Animal 
Clinical Sciences 
(Eqiune Exercise) ), 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   4 

ผศ.ดร. สมโภชน์ วรีะ
กุล 

Ph.D.(Microbacterium 
Infectious Diseases in 
Animal/Fish Diseases), 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   30 

ผศ.ดร. สาธร พร
ตระกูลพิพัฒน ์

Dr.med.vet.(Swine 
Diseases), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   24 

ผศ.ดร. อรญั จนัทร์ลุน Ph.D.(Ruminant 
Medicine), 

    √ √     

อ.ดร. ทรรศิดา พลอย
งาม 

Ph.D.(Molecular 
Veterinary Biosciences), 

    √ √     

อ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮอืง Ph.D.(Veterinary 
Medicine), วท.ม.
(อายุรศาสตร์สัตว์ปกี), 
สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   17 

อ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่
สุข 

Ph.D.(Small ruminants 
health management), 
วท.ม.(อายุรศาสตรส์ัตว
แพทย์), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, ป.บัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวเ์ลี้ยง    

สหวิทยาการสัตว
แพทย์  

√ √   15 

อ.ดร.สุชีวา  จันทร์หน ู ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร), สพ.บ. 

สหวิทยาการสัตว
แพทย์, 
วิทยาศาสตรก์าร
สัตวแพทย์, ป.
บัณฑิต สาขาวิชา
สัตว์เลี้ยง     

  √ √   1 

                      
29. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ในรูปแบบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 070/2560) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งปรกอบด้วย 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน้าที ่ เบอร์โท อีเมล ์

1 นายเจษฎา  จิวากานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
เป็นประธานฯ 

091-995-4592 jatgiw@kku.ac.th 
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2 สมบูรณ์  แสงมณีเดช รองศาสตราจารย ์ ประธานหลักสตูรปรญิญา

โท สาขาวิชาสหวิทยาการ
สัตวแพทย ์

081-380-2549 sombn_sa@kku.ac.th 

3 ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  รองศาสตราจารย ์ ประธานหลักสตูรปรญิญา
โท สาขาวิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุข 

087-225-3273 chaveerach@kku.ac.th 

4 ไชยพัศร์ ธรรมรงยศวิทยากุล
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประธานหลักสตูรปรญิญา
โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ หลักสตูร
นานาชาติ 

062-829-8956 chaiyapas@kku.ac.th 

5 พีระพล  สุขอ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประธานหลักสตูรปรญิญา
เอก สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ หลักสูตรปกต ิ

081-052-1723 sukonp@kku.ac.th 

6 นฤพนธ์ ค าพา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประธานหลักสตูรปรญิญา
เอก สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ หลักสูตรนานาชาต ิ

081-398-9182 naruepon@kku.ac.th 

7 ทรรศิดา  พลอยงาม
  

อาจารย ์ ประธานหลักสตูรประกาศ
นียบัตร์ สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 

089-714-4469 traplo@kku.ac.th 

8 นางทักษ์ศภรณ์  ตาละลักษณ ์ หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 

เป็นกรรมการ 094-542-2554 laksar@kku.ac.th 

9 นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 099-171-2282 chanidach@kku.ac.th 

 
30.  การติดต่อหลักสูตร 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรฯ 
1. ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ (ตามตารางข้างบน) 

 Main office: ส านักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 
  โทรศัพท์/โทรสาร: 0 43-342-693   
 

2. บุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
       นางสาวชนิดา  ชาอินทร์   E-mail: Chanidach@kku.ac.th  โทรศัพท์ 099-1712282 
           

mailto:Chanidach@kku.ac.th%20%20โทรศัพท์

