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สารแสดงความยินดีจากคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน นับเป็นเวลากว่า 50 ปี               

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสถาบันเพ่ือการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูง  
ให้พร้อมด้วยทักษะ ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่วิศวกรที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ในการสร้างองคค์วามรู้โดยการวิจัย มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร และทักษะในการท างานเป็นทีม  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้นักศึกษาเปิด
โลกทัศน์ของตนเองเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  และสั่งสมประสบการณ์ที่ดีเลิศทั้งด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ชีวิต และสามารถน าสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ 

อนึ่งในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นที่
นักศึกษาจะต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาวาง
แผนการตีพิมพ์บทความตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน โดยที่ขอแนะน าให้เขียนบทความและท าวิจัยไปพร้อมๆกัน 
ซึ่งจะมีโอกาสได้บทความที่สมบูรณ์และเขียนได้เสร็จเร็วกว่าการท าวิจัยเสร็จแล้วค่อยเริ่มต้นเขียนบทความ 
และที่ส าคัญที่สุด ขอให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ  สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคน
ประสบความส าเร็จในการเรียนและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 
 
                                                    (ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร) 
                                                        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูงหรือการ

วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในแขนงวิชาต่อไปนี้ วิศวกรรมโครงสร้าง 
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้้า วิศวกรรมฐานราก วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรม
ส้ารวจ และ การบริหารงานก่อสร้าง 

3.2 ความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการ
สื่อสารถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.5 มีความสามารถในการบูรณาการแขนงความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาที่ประกอบด้วย วิศวกรรม
โครงสร้าง วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้้า วิศวกรรมฐานราก วิศวกรรมขนส่ง 
วิศวกรรมส้ารวจ และ การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อน้ามาผสมผสานและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน ตลอดจนผลักดันให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.6 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและ
เครือข่าย สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อการท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.7 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

  
 



    คู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

  2 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 

9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
 

(1) ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation 
Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation 
Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

(2) ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จา้นวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
4.4 นักศึกษาต้องจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (Poster) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลงานทางด้านวิชาการของ

นักศึกษาก่อนที่จะส้าเร็จการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลงาน
ทางด้านวิชาการนั้นต้องมีรูปแบบที่เป็นไปตามที่สาขาวิชาฯ ก้าหนด 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

36 36 
1) หมวดวิชาบังคับ   
    1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 9 3 
    1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต) - 9 
2) หมวดวิชาเลือก   
    2.1 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม - 6 
    2.2 วิชาเลือก - 9 
3) วิทยานิพนธ์ 36 12 

 
6. รายวิขา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        (1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต 

(Audit) จ้านวน 9 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
 *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้าน

วิศวกรรม 
3(3-0-6) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
 Research to Business for Engineering 

Entrepreneurship 
 

 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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**EN127892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar III (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
     (2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต 

(Audit) จ้านวน 3 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
**EN127891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar III (ไม่นบัหน่วยกิต) 

6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบนับหน่วยกิต (Credit) 

จ้านวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
 *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้าน

วิศวกรรม 
3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship 
 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
**EN127000 การบริหารงานโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management 

 
 

6.2 หมวดวิชาเลือก 
6.2.1 หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม 
        นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ้านวน 6 หน่วยกิต 

หรือจากรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 

**EN127100 การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงของโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Cost and Risk Management  
**EN127101 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Integrated Project Planning and Control  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพ ี
**EN127200 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Soil Mechanics  
**EN127201 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Foundation Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
**EN127300 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-6) 
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 Advanced Structural Analysis  
**EN127301 โครงสร้างคอนกรีตขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Concrete Structures  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
**EN127400 การค้านวณปรับแก้ 3(2-3-6) 
 Adjustment Computation  
**EN127401 การค้านวณปรับแก้ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Adjustment Computation  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
**EN127500 การวิเคราะห์ระบบการขนส่ง 3(3-0-6) 
 Transport System Analysis  
**EN127501 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 
 Traffic Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 
**EN127600 ระบบอุทกวิทยา  3(3-0-6) 
 Hydrologic System  
**EN127601 วิศวกรรมชลศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Hydraulic Engineering  

6.2.2 หมวดวิชาเลือกทั่วไป 
        นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน

ในรายวิชาเลือกทั่วไป ของกลุ่มวิชาใดก็ได้โดยมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังมีรายวิชาต่อไปนี้ หรือ รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 

**EN127102 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Quality Management in Construction  
**EN127103 การวิเคราะห์ผลิตภาพในการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Productivity Analysis  
**EN127104 กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Legal Concepts and Construction Contract  
**EN127105 การบริหารการเงินและการบัญชีในการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Financial and Accounting in Construction 

Management 
 

**EN127106 เทคนิคงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Techniques  
**EN127107 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Selected Topic In Construction Management 

Engineering 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพ ี
**EN127202 ปฐพีกลศาสตร์ส้าหรับดนิทีไ่ม่อ่ิมตัวด้วยน้า้ 3(3-0-6) 
 Soil Mechanics for Unsaturated Soils  
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**EN127203 โครงสร้างดนิ 3(3-0-6) 
 Earth Structures  
**EN127204 ปฐพีพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Soil Dynamics  
**EN127205 การวิเคราะห์และออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 
 Pavement Analysis and Design  
**EN127206 การส้ารวจและทดสอบดนิในสนาม 3(3-0-6) 
 Field Exploration and Soil Testing  
**EN127207 การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน 3(3-0-6) 
 Ground Improvement  
**EN127208 ธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Geophysics  
**EN127209 ธรณีวิทยาในงานวิศวกรรมข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Geology  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
**EN127302 วิธีไฟไนท์เอเลเมนท์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Finite Element Method in Structural Engineering  
**EN127303 พลศาสตร์ของโครงสรา้ง 3(3-0-6) 
 Dynamics of Structures  
**EN127304 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Steel Structures  
**EN127305 การจ้าลองพฤติกรรมของโครงสร้างในช่วงไม่ยืดหยุน่ 3(3-0-6) 
 Inelastic Modeling of Structures  
**EN127306 วิศวกรรมลมและแผ่นดนิไหว 3(3-0-6) 
 Wind and Earthquake Engineering  
**EN127307 เสถียรภาพของโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Stability of Structures  
**EN127308 วิธีทดลองปฏบิัติงานในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(2-3-6) 
 Experimental Methods in Structural Engineering  
**EN127309 โครงสร้างจลุภาคและความทนทานของคอนกรีต 3(3-0-6) 
 Microstructures and Durability of Concrete  
**EN127310 การซ่อมแซมและการป้องกันโครงสร้างคอนกรีต 3(3-0-6) 
 Repair and Protection of Concrete Structures  
**EN127311 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Concrete Technology  
**EN127312 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
 Structure and Properties of Civil Engineering 

Materials 
 

*EN127313 คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 Environmentally Friendly Concrete  
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**EN127314 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Construction Materials  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
**EN127402 ภูมิมาตรศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Geodesy  
**EN127403 หลักมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geographic Information Systems  
**EN127404 โฟโตแกรมเมตรีเชิงวิเคราะห์ 3(2-3-6) 
 Analytical Photogrammetry  
**EN127405 การรับรู้ระยะไกล 3(2-3-6) 
 Remote Sensing  
**EN127406 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม 3(3-0-6) 
 Analysis of Aerial and Satellite Imageries  
**EN127407 งานส้ารวจดาวเทียมจีพีเอส 3(3-0-6) 
 GPS Satellite Surveying  
**EN127408 การจัดการข้อมูลปริภูมิ 3(3-0-6) 
 Spatial Data Handling  
**EN127409 การวิเคราะห์เชิงปริภูมิ 3(3-0-6) 
 Spatial Data Handling  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
**EN127502 การวางแผนการขนส่งในเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Transportation Planning  
**EN127503 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขนส่งและสถิติ  3(3-0-6) 
 Transportation Data Analysis and Statistics  
**EN127504 การออกแบบถนนเชิงเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Geometric Design of Highway  
**EN127505 การวางแผนระบบขนสง่สาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Transportation Planning  
**EN127506 วิศวกรรมความปลอดภัยของถนน 3(3-0-6) 
 Road Safety Engineering  
**EN127507 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการจราจรและขนสง่ 3(3-0-6) 
 Traffic and Transportation Environmental Impacts  

Evaluation 
 

**EN127508 เร่ืองการคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
 Selected Topics In Transportation Engineering  
**EN127509 การวางแผนการขนส่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

 Transportation, Land Use and Environment 
Planning 
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**EN127510 การจัดท้าแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจร 3(3-0-6) 
 Transportation and Traffic Modeling  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 
**EN127602 อุทกพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Hydrodynamics  
**EN127603 การพัฒนาและการจัดการน้้าใตด้ิน 3(3-0-6) 
 Groundwater Development and Management  
**EN127604 วิศวกรรมแม่น้้า 3(3-0-6) 
 River Engineering  
**EN127605 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้าหรับการจัดการ

ทรัพยากรน้้า 
3(3-0-6) 

 Application of Geographic Information System for 
Water Resources Management 

 

**EN127606 การจัดการลุ่มน้า้เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated River Basin Management  
**EN127607 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้า้ 3(3-0-6) 
 Water Resources System Analysis  
**EN127608 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้้า 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Water Resources Engineering  
**EN127609 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้้า 3(3-0-6) 
 Special Study in Water Resources Engineering  
*EN527 401 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering  Optimization 

 
 

6.3 วิทยานิพนธ์ 
**EN127898 วิทยานพินธ ์ 36  หน่วยกิต 
 Thesis  
**EN127899 วิทยานพินธ ์ 12  หน่วยกิต 
 Thesis  

หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต)  
**EN127000 การบริหารงานโครงการ - 3(3-0-6) 
 Project Management 
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**EN127891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม - 3(3-0-6) 
 Technical Elective   
**EN127XXX วิชาเลือกทั่วไป - 3(3-0-6) 
 General Elective   
**EN127898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 13 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 
    
    
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการ

ด้านวิศวกรรม 
3(3-0-6) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

  

**EN127892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม - 3(3-0-6) 
 Technical Elective   
**EN127XXX วิชาเลือกทั่วไป - 3(3-0-6) 
 General Elective   
**EN127XXX วิชาเลือกทั่วไป - 3(3-0-6) 
 General Elective   
**EN127898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   
**EN127899 วิทยานพินธ ์ - 2 
 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 26 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
**EN127893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar III (ไม่นบัหน่วยกิต) (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   
**EN127899 วิทยานพินธ ์ - 8 
 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 34 
  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
**EN127898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   
**EN127899 วิทยานพินธ ์   - 2 
 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 2 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 
ภาษาอังกฤษ   :   Master of Engineering Program in Electrical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

                   :   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ   :   Master of Engineering (Electrical Engineering) 

        :   M.Eng. (Electrical Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                    

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้เชิงลึกในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ผนวกกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง การวิจัย และการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการที่
สลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.3 มีความสนใจใฝ่รู้ในวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการที่เก่ียวข้อง สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อการท้างาน 

3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ  มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อ
สังคม ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

4.2 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 
9 ข้อ 50.2  หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 

4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
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4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation 
Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

  4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จา้นวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธบิัตร 
 

5. โครงสร้างหลักสูตร  
                จ านวนหน่วยกิต 

                                                                  แผน ก แบบ ก 1     แผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาบังคับ 

1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต)                 8                       - 
1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต)                    -                       9 

               2)  หมวดวิชาเลือก                                     -                       9 
               3)  วิทยานิพนธ์                                        36                     18 
                   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36                    36 
 

 

6. รายวิชา 
      6.1  หมวดวิชาบังคับ 
            6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
                    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต จ้านวน 9 หน่วยกิต  
และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
*EN007000     การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจส้าหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม                         3 (3-0-6) 
                    Research to Business for Engineering Entrepreneurship                      
*EN007001     ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมศาสตร ์                                                     3 (2-3-5)   
                    Engineering Research Methodology                     
**EN227891   สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                    1 (1-0-2)   
                    Electrical Engineering Graduate Seminar I            
**EN227892   สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2                                                    2 (2-0-4)   
                    Electrical Engineering Graduate Seminar II                                        
            6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
                    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จา้นวน 9 หน่วยกิต ตามรายวชิาต่อไปนี้ 
*EN007000     การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจส้าหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม                         3 (3-0-6)   
                    Research to Business for Engineering  Entrepreneurship                     
 *EN007001    ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมศาสตร ์                                                      3 (2-3-5)   

                  Engineering Research Methodology                     
**EN227891   สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                    1 (1-0-2)   

         Electrical Engineering Graduate Seminar I                                         
**EN227892   สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 2                                                     2 (2-0-4)   

         Electrical Engineering Graduate Seminar II                                        
      6.2 หมวดวชิาเลือก 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
            ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหมวดย่อยแต่ละสาขา หรือจากรายวชิาระดับบณัฑิตศึกษาของแต่ละ
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สาขาวชิาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) และตอ้งมีผลการศึกษาระดบั S 
(Satisfactory) 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2     
           ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอ่ืนที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวงจรไฟฟ้า 
**EN227701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง         3(3-0-6)   
 Advanced Engineering Mathematics 
**EN227702 การสร้างแบบจ้าลองและการจา้ลองระบบ                                                  3(3-0-6) 

System Modelling and Simulation 
**EN227703 ระเบียบวิธีเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข 3(3-0-6)   
 Numerical and Analytical Methods  
**EN227704 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดขั้นแนะน้า 3(3-0-6) 
 Introduction to Optimization 
**EN227705 ระบบไม่เชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Nonlinear Systems 
**EN227706  ทฤษฎีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
         Information Theory  
หมวดวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง 
**EN227710 ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Machine Theory 
**EN227711 การออกแบบหม้อแปลงขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Transformer Design 
**EN227712 เทคโนโลยีฉนวนไฟฟา้แรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Insulation Technology 
**EN227713 การส่งไฟฟา้แรงสูงกระแสตรง 3(3-0-6) 
 High Voltage Direct Current Transmission 
**EN227714 ระบบพลังงานแสงอาทิตยโ์ฟโตโวลตาอิก 3(3-0-6) 
 Photovoltaic Solar Energy Systems 
**EN227715  เทคโนโลยีเซลลเ์ชื้อเพลิง                                                3(3-0-6) 
 Fuel Cell Technology 
หมวดวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
**EN227720 วงจรรวมดิจิทัลแบบซีมอส 3(3-0-6) 
 CMOS Digital Integrated Circuits 
**EN227721   การออกแบบวงจรรวมซีมอสเชิงแอนะล็อก 1                         3(3-0-6) 
 Design of Analogue CMOS Integrated Circuits I     
**EN227722   การออกแบบวงจรรวมซีมอสเชิงแอนะล็อก 2       3(3-0-6) 
 Design of Analogue CMOS Integrated Circuits II      
**EN227723 การออกแบบระบบดิจิทลัด้วยเอชดีแอล/เอฟพีจีเอ 3(3-0-6) 
 Digital System Design using HDL/FPGA 
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**EN227724 อิเล็กทรอนิกส์ก้าลังประยุกต ์ 3(3-0-6) 
Applied Power Electronics 

**EN227725 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
Electronics Interconnection and Packaging Technology 

**EN227726   เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Micro- and Nano-Electronic Device Fabrication Technology 
 *EN227727   สมบัติทางไฟฟา้และสมบัติเชิงแสงของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Electrical and Optical Properties of Materials  
 *EN227728   เทคนิคการอธิบายลักษณะของวสัดุและอุปกรณส์ารก่ึงตัวนา้ 3(3-0-6) 
 Semiconductor Material and Device Characterization Techniques  
 *EN227729 เคมีไฟฟ้าของสารก่ึงตัวน้าและเคมีไฟฟ้าที่เหนี่ยวน้าดว้ยแสง 3(3-0-6) 
    Semiconductor Electrochemistry and Photoelectrochemistry 
**EN227730 วิชาการเครื่องมือทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Biomedical Instrumentation  
**EN227731 สภาวะแม่เหล็กและวสัดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetism and Magnetic Materials 
**EN227732  เทคโนโลยีหัวบันทึก 3(3-0-6) 
 Recording Head Technology 
**EN227733   เทคโนโลยีสื่อบนัทึกข้อมูลแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Media Technology 
**EN227734 ปรากฏการณ์การคายประจุไฟฟา้สถิตในหัวบนัทึก 3(3-0-6) 
 Electrostatic Discharge Effects in Recording Heads 
  *EN227735 ความเครียดเกินทางไฟฟ้าและการคายประจไุฟฟา้สถิตในอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Electrical Overstress and Electrostatic Discharge in 
 Nanotechnology Devices  
  *EN227736 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Storage Technology 
หมวดวิชาการวัดและการควบคุม 
**EN227740 ระบบควบคุมเชิงดิจิทลั 3(3-0-6) 
 Digital Control Systems 
**EN227741 การควบคุมเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 
 Optimal Control 
**EN227742 ระบบชาญฉลาด                                                      3(3-0-6) 
 Intelligent Systems 
**EN227743  การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์                                 3(3-0-6) 
 Robot Analysis and Control 
 *EN227744   รถยนต์ไฟฟ้า                                                3(3-0-6) 
 Electric Vehicle 
 *EN227745   เคร่ืองกลวิทัศน์                                                3(3-0-6) 
 Machine Vision 
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หมวดวิชาระบบสื่อสาร 
**EN227750   การวิเคราะห์สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
 Signal and System Analysis 
**EN227751   การประมวลสญัญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 Discrete-time Signal Processing 
**EN227752   การประมวลผลภาพดิจิทลั 3(3-0-6)  
 Digital Image Processing 
**EN227753   ระบบสื่อสารเชงิดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Communication Systems 
**EN227754   การเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด 3(3-0-6) 
 Error Control Coding 
**EN227755   ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ 3(3-0-6) 
 Antenna Theory and Design 
**EN227756  การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ 3(3-0-6) 
 Radio Frequency Circuit Design 
**EN227757  เครือข่ายไร้สาย                             3(3-0-6) 
 Wireless Networks 
**EN227758   การหาต้าแหน่งท้องถิ่นไร้สาย                             3(3-0-6) 
 Wireless Localization 
หมวดวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ 
**EN227760 แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงค้านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Electromagnetics 
**EN227761  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Electromagnetics 
หมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
**EN227790 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์สา้หรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Special Topics in Mathematics for Electrical Engineering  
**EN227791 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้ากา้ลงั 3(3-0-6) 
 Special Topics in Power Systems 
**EN227792  หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Electronics 
**EN227793  หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม         3(3-0-6) 
 Special Topics in Control Systems 
**EN227794  หัวข้อพิเศษทางระบบสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Special Topics in Communication Systems 
**EN227795  หัวข้อพิเศษทางแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Electromagnetic Applications 
**EN227891 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1        1(1-0-2)   
 Electrical Engineering Graduate Seminar I 
**EN227892 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมไฟฟัา 2         2(2-0-4)   
 Electrical Engineering Graduate Seminar II 
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**EN227898  วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis 
**EN227899  วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต 
 Thesis 
 
หมายเหตุ       *รายวิชาเปิดใหม่ 
                  **รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
 
7. แผนการศึกษา 

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก 2 
     EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 3 (2-3-5) 
  Engineering Research Methodology                            (ไม่นบัหน่วยกิต)  
   EN227898 วิทยานพินธ ์

Thesis 
9  - 

   EN227xxx วิชาเลือก 
Electives 

- 6 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    12  9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    9  9 
   
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                       หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2 

 EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้าน
วิศวกรรม             

3 (3-0-6) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3 (3-0-6) 

  Research to Business for Engineering      
Entrepreneurship                                                      

  

 EN227898 วิทยานพินธ ์  9  - 
  Thesis      
 EN227899 วิทยานพินธ ์ - 3 
  Thesis      
 EN227xxx วิชาเลือก 

Electives 
- 3 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน   12    9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   18    18  
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                  หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2 

  EN227891 สัมมนาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                1 (1-0-2)   1 (1-0-2)   
  Electrical Engineering  Graduate Seminar I                                (ไม่นบัหน่วยกิต)  
  EN227898 วิทยานพินธ ์ 9  - 
  Thesis   
  EN227899 

 
 
 

วิทยานพินธ ์
Thesis 
       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
             รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

- 
 

10 
27 

8 
 
9 
27 

     
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2 
 EN227892      สัมมนาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า 2                                             2 (2-0-4)   2 (2-0-4)   
  Electrical Engineering  Graduate Seminar II                              (ไม่นบัหน่วยกิต)  
   EN227898 วิทยานพินธ ์ 9  - 
  Thesis   
   EN227899 วิทยานพินธ ์ - 7 
  Thesis   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11   9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
36   36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร 
ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Agricultural Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตร) 
   :   วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Agricultural Engineering) 
   :   M.Eng. (Agricultural Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการด้านวิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่ การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกล
เกษตร และระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

3.2 มีทักษะในการประเมินปัญหา พัฒนาโจทย์วิจัย และสามารถด้าเนินการวิจัยที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สถานการณ์ ในสาขาวิศวกรรมเกษตร 

3.3 มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน้าไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้และการน้าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 
4.2 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

โดย 
4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 

Citation Index) หรือ SCOPUS หรือ TCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่ 1 
หรือ 2 จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จา้นวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
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5. โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
1)  หมวดวิชาบังคับ 
     1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 
     1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกติ) 

 
7 
- 

 
- 
7 

2)  หมวดวิชาเลือก - 12 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 36 17 

รวมจ านวนหน่วยกิต 36 36 
 
6. รายวิขา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        แผน ก แบบ ก 1 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมี

ผลการศึกษาระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN327891 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตร 1 (1-0-2) 
 Agricultural Engineering Seminar (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        แผน ก แบบ ก 2 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบนับหน่วยกิต (Credit) และสอบผ่าน

ทุกรายวิชา ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship  
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
**EN327891 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตร 1 (1-0-2) 
 Agricultural Engineering Seminar  
       6.2 หมวดวิชาเลือก 

 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอ่ืนที่เปิด
เพิ่มเติมภายหลัง จ้านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กลุ่มวิชาพื นฐาน 
**EN327000 การวิเคราะห์และประเมินขั้นสูงในระบบฟาร์มและระบบหลงัการเก็บเก่ียว 3 (3-0-6) 
 Advanced Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System 
**EN327001 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและผลติภัณฑ์ 3 (3-0-6) 
 Engineering Properties of Agricultural Materials and Products  
**EN327002 การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเกษตร  
 Applied Finite Element Method in Agricultural Engineering 3 (3-0-6) 
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**EN327003 วิศวกรรมการผลิตอ้อยขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Sugar Cane Production Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
**EN327100 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Agricultural Machinery and Management  
**EN327101 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องมือหลังการเก็บเก่ียวขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Agricultural Machinery and Postharvest Equipment Design 
**EN327102 การทดสอบและประเมินผลเครือ่งจักรกลเกษตรและเครื่องมือหลงัการเก็บเกี่ยว 3 (3-0-6) 
 Agricultural Machinery and Postharvest Equipment Testing and 

Evaluation 
 

**EN327103 การใช้เคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตรขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Agricultural Mechanization  
**EN327104 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์การเกษตรขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Agricultural Tractor Engineering  
**EN327105 เครื่องเก็บเก่ียวเมล็ดพืช 3 (3-0-6) 
 Grain Harvester  
**EN327106 การเก็บเก่ียวพืชและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Crop Harvesting and Management  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและพลังงาน 
**EN327200 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 3 (3-0-6) 
 Grain Drying and Storage  
**EN327201 การประยุกต์ทางวิศวกรรมส้าหรับวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 3 (3-0-6) 
 Engineering Application for Postharvest Technology  
**EN327202 เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Rice Processing Technology  
**EN327203 ก้าลังและพลังงานหมนุเวียน 3 (3-0-6) 
 Power and Renewable Energy  
**EN327204 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ในด้านเกษตรกรรม 3 (3-0-6) 
 Solar Energy Technology in Agriculture  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมดินและน  า 
**EN327300 การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้้า 3 (3-0-6) 
 Land  and Water Resources Management  
**EN327301 การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 
 Integrated Water Resources Management  
**EN327302 อุทกวิทยาประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
 Applied Hydrology  
**EN327303 ชลศาสตร์ประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
 Applied Hydraulics  
**EN327304 การวางแผนและการจัดการชลประทาน 3 (3-0-6) 
 Irrigation Planning and Management 
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**EN327305 การจ้าลองระบบลุ่มน้้าเกษตร 3 (3-0-6) 
 Simulation of Agricultural Watershed Systems  

กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
**EN327400 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1 3 (3-0-6) 
 Special Topics  of Agricultural Engineering I  
**EN327401 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2 3 (3-0-6) 
 Special Topics  of Agricultural Engineering II  

 
6.3 วิทยานิพนธ์ 

**EN327898 วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 
 Thesis  
**EN327899 วิทยานพินธ ์ 17 หน่วยกิต 
 Thesis  
 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 3 (2-3-5) 

 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต)  
EN327898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN327899 วิทยานพินธ ์ - 2 

 Thesis   
EN327XXX วิชาเลือก - 3 (3-0-6) 

 Specific Electives   
EN327XXX วิชาเลือก - 3 (3-0-6) 

 Specific Electives   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 11 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 11 
   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต)  
EN327891 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตร  1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 

 Agricultural Engineering Seminar  (ไม่นบัหน่วยกิต)  
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EN327898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   

EN327899 วิทยานพินธ ์ - 3 
 Thesis   

EN327XXX วิชาเลือก - 3 (3-0-6) 
 Specific Electives   

EN327XXX วิชาเลือก - 3 (3-0-6) 
 Specific Electives   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 13 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
EN327898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN327899 วิทยานพินธ ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 30 
    

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
EN327898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN327899 วิทยานพินธ ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Industrial Engineering  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   :   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Industrial Engineering) 
   :   M.Eng. (Industrial Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะด้านวิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และมีความพร้อมท้างาน

อย่างมืออาชีพในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีความรู้ลึกในวิชาการที่
ศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูงหรือการวิจัยเพื่ อแก้ปัญหาหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.2 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการสื่อสาร การน้าเสนองาน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยในการประกอบ
อาชีพและเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  

3.3 มีความสามารถในการระบุปัญหาปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรม และหาแนวทางในการปรับปรุง
ตลอดจนวิเคราะห์โอกาสในทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุนต่างๆ และแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
ระบบอุตสาหกรรมได้ 

3.4 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม 
รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตัง้ ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท้างาน และใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.
2558 

4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด
ที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
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4.3 แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ โดย 

                   4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) 
จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ น้าเสนอผลงานต่อการประชุมวิชาการที่มีเอกสารประกอบการประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย  1 บทความ หรือ 
                   4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 

4.4 แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ โดย 

                   4.4.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) 
จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 
                   4.4.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

36 36 
1) หมวดวิชาบังคับ   
    1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 7 1 
    1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต) - 15 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 9 
3) วิทยานิพนธ์ 36 12 

 
6. รายวิขา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        (1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้  แบบไม่นับหน่วยกิต 

จ้านวน 7 หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 

 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN427891 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ       1(1-0-2) 

 Industrial Engineering Seminar (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 (2) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต 

จ้านวน 4 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
**EN427891 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ       1(1-0-2) 

 Industrial Engineering Seminar (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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6.1.2 หมวดวชิาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ทุกรายวิชา ดังนี้ 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship  

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology 

*EN427204 ซิกส์ซิกมา 3(3-0-6) 
 Six Sigma  

*EN427406 การผลิตแบบลนี 3(3-0-6) 
 Lean Manufacturing  

*EN427600 การวิเคราะห์ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ของห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Supply Chain Cost and Economics Analysis  

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

                   นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

**EN427100 การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operations Management  

**EN427101 ทฤษฎีการจัดตารางเวลางาน 3(3-0-6) 
 Scheduling Theory 

**EN427102 แบบจ้าลองการตัดสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ์ 3(3-0-6) 
 Multicriterion Decision Models  

 **EN427103 
 

เมตะฮิวรสิติกส์ และการประยุกตส์้าหรับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร 
Meta-Heuristics and Applications for Agro-Industry 

3(3-0-6) 

**EN427104 วิศวกรรมความปลอดภัยเชิงระบบ 3(3-0-6) 
 System Safety Engineering  

**EN427105 การจ้าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Simulation  

**EN427106 การออกแบบระบบวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Systems Design  

**EN427107 การค้านวณอัจฉริยะสา้หรับการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Intelligent Computing for Industrial Applications  

**EN427200 การจัดการคุณภาพขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Quality Management  

**EN427201 การออกแบบการทดลองในทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Experimental Design  

**EN427202 วิศวกรรมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Engineering  

**EN427203 การสร้างแบบจ้าลองเฟ้นสุ่ม 3(3-0-6) 
 Stochastic Modeling  
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**EN427300 ระบบการขนถา่ยวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Material Handling Systems  

**EN427301 การวางแผนผังโรงงานและอุปกรณ์การผลิต 3(3-0-6) 
 Plant Layout and Facility Planning  

**EN427302 การควบคุมวัสดุขั้นประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Materials Control Application  

**EN427400 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Industrial Organization Management  

**EN427401 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management  

**EN427402 การจัดการการตลาดส้าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 
 Marketing Management for Industrial Engineer  

**EN427403 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 Agricultural and Food Logistics and Supply Chain  

Management 
**EN427404 การจัดการการผลิตสีเขียว 3(3-0-6) 

 Green Manufacturing Management  
**EN427405 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

 Enterprise Resource Planning  
**EN427500 วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  
**EN427894 หัวข้อปัจจุบันในสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 Current Topics in Industrial Engineering  
**EN447103 รูปแบบและระบบการขนสง่ 3(3-0-6) 

 Transport Modes and Systems  
*EN447104 การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นและการไหลภายในโครงข่าย 3(3-0-6) 

 Analysis of Linear Programming and Network Flows  
**EN447202 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Logistics  
*EN447203 การบริหารสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 Inventory Management in Supply Chains  
**EN447300 ลีนซิกซิกม่า 3(3-0-6) 

 Lean Six Sigma  
*EN447400 การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้หลายเกณฑ์และการวัดสมรรถนะ  

 Multiple Criteria Decision Analysis and Performance   
 Measurement  

 
6.3 วิทยานิพนธ์ 

**EN427 898 วิทยานพินธ ์ 36  หน่วยกิต 
 Thesis  
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**EN427 899 วิทยานพินธ ์ 12  หน่วยกิต 
 Thesis  

 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 
7. แผนการศึกษา 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN007000 การน้างานวิจัยสู่ ธุรกิจส้าหรับการประกอบการด้าน

วิศวกรรม 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3(3-0-6) 

 
 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

  

EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  3(2-3-5) 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต)  

EN427406 การผลิตแบบลนี - 3(3-0-6) 
 Lean Manufacturing   

EN427600 การวิเคราะห์ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ของห่วงโซ่อุปทาน - 3(3-0-6) 
 Supply Chain Cost and Economics Analysis   

EN427891 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(1-0-2) 1(1-0-2) 
 Industrial Engineering Seminar (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) 

EN427898 วิทยานพินธ ์ 8 - 
 Thesis   

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 13 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 8 12 
    
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN427204 ซิกส์ซิกมา - 3(3-0-6) 

 Six Sigma   
EN4xxxxx  วิชาเลือก - 3(3-0-6) 

 Elective Course   
EN4xxxxx  วิชาเลือก - 3(3-0-6) 

 Elective Course   
EN427898 วิทยานพินธ ์ 10 - 

 Thesis   
EN427899 วิทยานพินธ ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 27 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN 4xxxxx วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective Course   
EN427898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN427899 วิทยานพินธ ์ - 3 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 33 
    
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN427898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN427899 วิทยานพินธ ์ - 3 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล) 
   :   วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Mechanical Engineering)                                      
   :   M.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
3. วัตถุประสงค ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความรู้ลึกในวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพชั้น สูงหรือ
การวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการ
ได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ  
3.4 ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

  
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด
ที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 

4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรอืได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 

Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal 
Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จา้นวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
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5. โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 
1)  หมวดวิชาบังคับ   
     1.1) วิชาบังคับ (ไม่นับหนว่ยกิต) 6 - 
     1.2) วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) - 10 
2)  หมวดวิชาเลือก - 6 
3)  วิทยานิพนธ์  36 20 

 
6. รายวิชา 

6.1  หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต  
จ้านวน  6 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 

 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้าน
วิศวกรรม 

3 (3-0-6) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

 

           6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
                   นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2ต้องลงทะเบยีนเรียนแบบรายวิชาต่อไปนี้ นับหน่วยกิต จ้านวน  
10 หน่วยกิต 

**EN527000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง   3 (3-0-6) 
 Advanced Engineering Mathematics  
**EN527001 สัมมนา  1 (1-0-2) 
 Seminar   
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Research to Business for Engineering 

Entrepreneurship 
 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ้านวน 6 หน่วยกิต หรือ
จากรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

**EN527100 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น      3 (3-0-6) 
 Theory of Elasticity  
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**EN527101 กลศาสตร์สัมผสั 3 (3-0-6) 
 Contact Mechanics  
**EN527102 กลศาสตร์ของความลา้และการแตกร้าว 3 (3-0-6) 
 Mechanics of Fatigue and Fracture  
**EN527103 กลศาสตร์ของกระบวนการเปลีย่นรูป     3 (3-0-6) 
 Mechanics of Deformation Processing  
**EN527200 พลศาสตร์ของไหลเชงิค้านวณ 3 (3-0-6) 
 Computation Fluid Dynamics  
**EN527201 พลศาสตร์ของของไหลที่มีความหนืด 3 (3-0-6) 
 Dynamics of Viscous Fluid  
**EN527202 พลศาสตร์ของการไหลวน 3 (3-0-6) 
 Dynamics of Vortex Flow  
**EN527400 ไตรโบโลย ี 3 (3-0-6) 
 Tribology  
**EN527401 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Engineering  Optimization  
**EN527402 ระเบียบวิธไีฟไนท์เอลิเมนต์สา้หรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
 Finite Element Methods for Engineers  
**EN547000 แหล่งพลังงานและการผลติ 3 (3-0-6) 
 Energy Resource and Production  
**EN547100 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์ 3 (3-0-6) 
 Solar Energy Engineering  
**EN547109 การจัดการพลังงานในอาคาร 3 (3-0-6) 
 Energy Management in Buildings  
**EN547110 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 Industrial Energy Conservation 

 
 

วิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลักสตูร แผน ก แบบ ก 1    

**EN527898 วิทยานพินธ ์         36 หน่วยกิต 
 Thesis  
ส าหรับหลักสตูร แผน ก แบบ ก 2 

**EN527899 วิทยานพินธ ์         20 หน่วยกิต 

 Thesis  

 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
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7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
**EN527000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง   - 3 (3-0-6) 
 Advanced Engineering Mathematics   
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการ 

ด้านวิศวกรรม 
3 (3-0-6) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
3 (3-0-6) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

  

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต)  
**EN527898 วิทยานพินธ ์         9  

 Thesis   
**EN527899 วิทยานพินธ ์         - 3 
 Thesis   
                     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 12 
                     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 
  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
**EN527xxx วิชาเลือก  - 3 

 Elective    
**EN527xxx วิชาเลือก  - 3 

 Elective    
**EN527898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
**EN527899 วิทยานพินธ ์ - 5 

 Thesis   
                     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 11 
                     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 23 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
**EN527001 สัมมนา  - 1 (1-0-2) 
 Seminar    
**EN527898 วิทยานพินธ ์ 9  

 Thesis   
**EN527899 วิทยานพินธ ์ - 6 

 Thesis   
                     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 7 
                     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 30 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

**EN527898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   

**EN527899 วิทยานพินธ ์ - 6 
 Thesis   

                      รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
                      รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Environmental Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
   :   วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Environmental Engineering) 
   :   M.Eng. (Environmental Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิด

วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการศึกษาเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้
ในทางวิชาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สถานการณ์ 

3.3 มีความรู้ลึกในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูง  หรือการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.4 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559หมวดที่ 

9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
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      4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation 
Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 
      4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 อนุสทิธิบัตร 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

1.  หมวดวิชาบังคับ   
     1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 7 4 
     1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกติ) - 12 
2.  หมวดวิชาเลือก - 12 
3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 12 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 
 
6. รายวิขา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
(1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

จ้านวน 7 หน่วยกิต  และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม

Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

*EN007001    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Engineering Research Methodology  

3 (2-3-5) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

**EN627891 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Seminar in Environmental Engineering 
 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

(2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
จ้านวน 4 หน่วยกิต  และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

**EN627891 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Seminar in Environmental Engineering 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

(3) ส้ าหรับผู้ที่ ส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาอ่ืนนอกเหนือจากสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ้านวน 3 – 6 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S 
(Satisfactory) 

*EN627003 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Unit and Processes in Environmental Engineering   

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 
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*EN627004 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
Fundamentals of Environmental Engineering 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 
6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชา  จ้านวน 12 หน่วยกิต 

ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Research Methodology  
3(2-3-5) 

 
*EN627000 เคมีของน้้า 

Aquatic Chemistry 
3(3-0-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพิษ 
Fate and Transport of Pollutant 

3(3-0-6) 

*EN627002 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ส้าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Kinetics and Reactor Design for Environmental 
Engineering 

3(3-0-6) 

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
รายวิชาอ่ืนที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(1) กลุ่มวิชา Advanced Environmental Treatments and Technologies 

*EN627100 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 
Advanced Environmental Biotechnology  

3(3-0-6) 

*EN627101 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสงู 
Advanced Oxidation Processes 

3(3-0-6) 

**EN627102 กระบวนการบา้บดัน้า้เสียขั้นสงู 
Advance Wastewater Treatment Processes 

3(3-0-6) 

**EN627103 กระบวนการผลิตน้า้ขั้นสงู 
Advanced Water Treatment Processes 

3(3-0-6) 

**EN627104 เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ 
Air Pollution Technology and Management 

3(3-0-6) 

*EN627105 กระบวนการแยกสารทางสิ่งแวดล้อม     
Environmental Separation Processes 

3(3-0-6) 

**EN627106 วิศวกรรมการบ้าบัดของเสียอันตราย 
Hazardous Waste Treatment Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627107 นาโนเทคโนโลยสี้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Nanotechnology for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627108 การจัดการและการก้าจัดมลูฝอย 
Solid Waste Disposal and Management 
 
 

3(3-0-6) 
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(2) กลุ่มวิชา Environmental Management 
**EN627200 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผน

สิ่งแวดล้อม 
Geographic Information System Application of 
Environmental Planning 

3(3-0-6) 

**EN627201 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
Industrial Waste Management 

3(3-0-6) 

**EN627202 การประเมินการผลติโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 
Production Assessment by Cleaner Technology 

3(3-0-6) 

**EN627203 การจัดการคุณภาพน้า้ 
Water Quality Management 

3(3-0-6) 

(3) กลุ่มวิชา Natural Treatment and Ecosystem 
*EN627300 การฟื้นฟูทางชีวภาพ 

Bioremediation 
3(3-0-6) 

*EN627301 การบ้าบดัแบบธรรมชาติ และการบ้าบัดด้วยดนิ 
Natural and Land Treatment 

3(3-0-6) 

(4) กลุ่มวิชา Waste Recovery 
*EN627400 การบ้าบดัแบบไม่ใช้อากาศเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 

Anaerobic Treatment for Biogas Production 
3(3-0-6) 

(5) กลุ่มวิชาอื่น ๆ 
**EN627500 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม 

Environmental Microbiology 
3(3-0-6) 

**EN627501 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Instrumental Analysis for Environmental 
Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627502 พิษวิทยาและสิง่แวดล้อม 
Toxicology and Environment 

3(3-0-6) 

   
6.3 วิทยานิพนธ์ 

**EN627898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

36 หน่วยกิต 

**EN627899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

12 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
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7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Research Methodology  
3 (2-3-5) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
- 
  

*EN627000 เคมีของน้้า 
Aquatic Chemistry 

- 3(3-0-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพิษ 
Fate and Transport of Pollutant 

- 3(3-0-6) 

*EN627002 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
ส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Kinetics and Reactor Design for 
Environmental Engineering 

- 3(3-0-6) 

**EN627898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
*EN007001    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Research Methodology  
- 3 (2-3-5)  

 
**EN627891 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Seminar in Environmental Engineering  
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
EN627xxx วิชาเลือก  

Elective 
- 3(3-0-6) 

**EN627898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - 

**EN627899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้าน

วิศวกรรม                                  
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

- 

**EN627898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - 

**EN627899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 3 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- 3(3-0-6) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- 3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้าน

วิศวกรรม                                  
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

- 3 (3-0-6)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- 3 (3-0-6)  
 

**EN627898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - 

**EN627899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
 ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Chemical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี) 
   :   วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

 ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Chemical Engineering)                                      
   :   M.Eng. (Chemical Engineering) 

 
3. วัตถุประสงค ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560)                             
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความรู้ลึกในวิชาการวิศวกรรมเคมี และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพชั้นสูงหรือการ
วิจัยด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ในทาง
วิชาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการข้ันสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 

4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 
9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 

4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 

Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal 
Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จา้นวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
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5. โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
  ไม่ปรับพื นฐาน ปรับพื นฐาน 

1. หมวดวิชาบงัคับ 
1.1   วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 

 
7 
- 

 
7 
12 

 
19 
12 

2. หมวดวิชาเลือก - 6 6 

3. วิทยานพินธ ์ 36 18 18 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36 
    

6. รายวิขา 
6.1 หมวดวิชาบังคับ 

6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
ส้าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 3 รายวิชา จ้านวน 

7 หน่วยกิต  ดังนี้ 
 *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN727891 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1(1-0-2) 
 Seminar in Chemical Engineering (ไม่นบัหน่วยกิต) 
           ส้าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 4 รายวิชา จ้านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
**EN727000 วิธีการค้านวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Computational Methods in Chemical Engineering  
**EN727001 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics  
**EN727002 ปรากฏการณ์การน้าพาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Transport Phenomena  
**EN727003 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering  
 

6.2 หมวดวิชาเลือก 
          นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ้านวน 6 หน่วยกิต                        
หรือจากรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

 กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์และปรากฏการณ์การน าพา  
**EN727200 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

 Design of Thermal Systems  
**EN727201 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Fluid Dynamics  
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**EN727202 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Heat Transfer  

 กลุ่มวิชาการออกแบบและควบคุมกระบวนการ                  
**EN727300 กระบวนการแยกข้ันสงู 3(3-0-6) 

 Advanced Separation Processes  
**EN727301 การจ้าลองกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

 Chemical Process Simulations  
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมตัวเร่งปฏิกิริยา 
**EN727400 วิทยาศาสตร์ตัวเร่งปฏิกิริยา 3(3-0-6) 

 Catalyst Sciences  
**EN727401 เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวฏัภาค 3(3-0-6) 
 Multiphase Chemical Reactors  
**EN727402 วัสดุระดับนาโนในกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
 Nanotechnology in Chemical Processes  
**EN727403 วิศวกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสงร่วม 3(3-0-6) 
 Photocatalytic Reaction Engineering  
                 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ขั นสูง 
**EN727500 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ข้ันแนะนา้ 3(3-0-6) 

 Introduction to Polymer Sciences  
**EN727501 วัสดุประกอบขั้นแนะน้า 3(3-0-6) 
 Introduction to Composite Material  
**EN727502 เทคโนโลยีการห่อหุ้มสาร 3(3-0-6) 

 Encapsulation Technology    
 กลุ่มวิชาพลังงานและปิโตรเคมี 
**EN727600 กระบวนการแก๊สธรรมชาติและกระบวนการกลัน่น้า้มัน 3(3-0-6) 
 Natural Gas Processing and Petroleum Refining Processes  
**EN727601 พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

 Hydrogen Power and Fuel Cell Technologies  
*EN727602 เทคโนโลยีการเก็บกักพลังงาน 3(3-0-6) 

 Energy Storage Technology  
 กลุ่มวิชาชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม 
**EN727700 พลังงาน สิง่แวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Energy Environmental and Economics  
**EN727701 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Engineering  
**EN727702 การเปลี่ยนชีวมวลเพื่อพลังงาน 3(3-0-6) 

 Biomass Conversion for Energy  
**EN727703 ชีวมวลสา้หรับพลงังานทดแทนและเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

 Biomass for Renewable Energy and Fuel  
 
 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=120&lang=th
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 กลุ่มวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
**EN727100 การป้องกันมลภาวะในกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 

 Pollution Prevention in Chemical Processes  
 กลุ่มวิชาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 
**EN727894 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

 Special Problems in Chemical Engineering 
 

 

 3.1.3.3  วิทยานิพนธ์                  
**EN727898      วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 

 Thesis  
**EN727899       วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต 
 Thesis 

 
 

หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 
7. แผนการศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

ไม่ปรับพื นฐาน 
แบบ ก 2 

ปรับพื นฐาน 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 

Engineering Research Methodology 
3(2-3-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
3(2-3-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
3(2-3-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
**EN727000 วิธีการค้านวณทางวิศวกรรมเคมี 

Computational Methods in 
Chemical Engineering 

- 3(3-0-6) - 

**EN727002 ปรากฏการณ์น้าพาขั้นสูง 
Advanced Transport Phenomena 

- 3(3-0-6) - 

**EN727005 อุณหพลศาสตร์ส้าหรับวิศวกรเคมี 
Thermodynamics for Chemical 
Engineers 

- - 3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

**EN727007 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี 
Chemical  Reactor Design 

- - 3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

**EN727898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - - 

**EN727899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 2 2 

**EN727 xxx วิชาเลือก  
Elective  

- 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 

ลงทะเบียนเรียนรวม 12 14 14 
หน่วยกิตสะสม 9 11 5 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

ไม่ปรับพื นฐาน 
แบบ ก 2 

ปรับพื นฐาน 
**EN727001 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 

Advanced Chemical Engineering 
Thermodynamics 

- 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

**EN727003 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction 

Engineering 
   

**EN727004 หลักการค้านวณสา้หรับวิศวกรเคมี 
Principle of Calculation for 
Chemical Engineers 

- - 3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

**EN727006 กระบวนการนา้พา 
Transport Processes 

- - 3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

**EN727891 สัมมนาวิศวกรรมเคมี 
Seminar in Chemical Engineering  

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

**EN727898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - - 

**EN727899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 2 2 

**EN727xxx วิชาเลือก 
Elective  

- 3(3-0-6) - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 10 12 15 
หน่วยกิตสะสม 18 22 13 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

ไม่ปรับพื นฐาน 
แบบ ก 2 

ปรับพื นฐาน 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับ 

การประกอบการด้านวิศวกรรม 
Research to Business for 
Engineering Entrepreneurship 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

**EN727000 วิธีการค้านวณทางวิศวกรรมเคมี 
Computational Methods in 
Chemical Engineering 

- - 3(3-0-6) 

**EN727002 ปรากฏการณ์น้าพาขั้นสูง 
Advanced Transport Phenomena 

- - 3(3-0-6) 

**EN727898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - - 
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**EN727899 วิทยานพินธ ์ - 8 3 
 Thesis    
**EN727xxx วิชาเลือก 

Elective  
- - 3(3-0-6) 

ลงทะเบียนเรียนรวม 12 11 15 
หน่วยกิตสะสม 27 30 25 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2    
 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ ก 1 แบบ ก 2 

ไม่ปรับพื นฐาน 
แบบ ก 2 

ปรับพื นฐาน 
**EN727898 วิทยานพินธ ์

Thesis 
9 - - 

**EN727899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 6 11 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 6 11 
หน่วยกิตสะสม 36 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering Program in Computer Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  :  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Engineering (Computer Engineering) 

                  :  M.Eng. (Computer Engineering) 
 

3.  วัตถุประสงค ์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2560) 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลก 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.2 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ ในการ
ประกอบวิชาชีพขั้นสูง หรือ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.3 มีความสามารถในการใช้ความรู ้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการ
คิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการได้ โดยเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 มีความสนใจใฝ่รู้  สามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์ 

3.6 มีวุฒิภาวะ  ความเปน็ผู้นา้ มีมนษุยสัมพันธ์  และ ทักษะในการท้างานเปน็หมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ  อุทิศตนเพื่อสังคม 
ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเปน็ที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคตทิี่ดี
ต่อการท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด

ที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่ 
4.3 ส้าหรับนักศึกษา ทั้ง แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มา

จากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
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4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI 
(Science Citation Index) ห รื อ  Scopus ห รื อ  Thai Journal Citation Index (TCI) 
จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
4.4 นักศึกษาอาจจะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับ หรือวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นของภาควิชา/สาขาวิชา 

โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
 

5. โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
1)  หมวดวิชาบังคับ   

1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 8 5 
1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต) - 6 

2)  หมวดวิชาเลือก - 12 
3)  วิทยานิพนธ์ 36 18 

รวมจ านวนหน่วยกิต 36 36 
   

   
6. รายวิชา 

6.1  หมวดวิชาบังคับ 
             6.1.1  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

-               นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อไปนี้แบบไม่นบัหน่วยกิต จ้านวน 8 หน่วย
กิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาต่อไปนี ้

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  
*EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
*EN827891      สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(1-0-2)   
 Seminar in Computer Engineering I   
*EN827892      สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1(1-0-2)   
 Seminar in Computer Engineering II   

-                นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นบัหน่วยกิต จ้านวน 5 
หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาต่อไปนี ้

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  
*EN827891      สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(1-0-2)   
 Seminar in Computer Engineering I   
*EN827892      สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1(1-0-2)   
 Seminar in Computer Engineering II   
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            6.1.2  หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
-   นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผา่นทกุรายวิชาต่อไปนี้  จ้านวน 6 หน่วยกิต ตาม

รายวิชาต่อไปนี ้
*EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
*EN828701 สถิติและจ้าลองแบบ    3(3-0-6) 
 Statistics and Modeling       

                                       
 

6.2 หมวดวิชาเลือก 
-   นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่เปิดเพิ่มเติมภายหลังไมน่้อย

กว่า 12 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
*EN828711 ปัญญาเชงิค้านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Intelligence   
*EN828712 การรู้จ้ารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ 3(3-0-6) 
 Pattern Recognition and Object Detection  
*EN828713  การวิเคราะห์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Analytics  
*EN828714 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดเชิงคอนเวกซ์                                           3(3-0-6) 
 Convex Optimization  
*EN828721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Architecture  
*EN828731 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Networks  
*EN828732 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Internet of Things  
*EN828741 การประมวลผลภาพดจิิทัลขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Digital Image Processing  
*EN828742 การมองเห็นของเครื่องจักรเชิงสามมิติ 3(3-0-6) 
 Three-dimensional Machine Vision  
*EN828761 อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค 3(3-0-6) 
 Micromechatronics  
*EN828762 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Nanoelectronics  
*EN828763 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Biomedical Devices and Sensors  
*EN828771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาปัจจบุัน 3(3-0-6) 
 Current Computer’s Technology in Education  
*EN828893 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                                   3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering I  
*EN828894 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2                                   3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering II  
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*EN828895 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3                                  3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering III  
*EN828896 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4                                  3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering IV    

     6.3 วิทยานิพนธ์ 
*EN828898 วิทยานพินธ์                                                              36 หน่วยกิต 
 Thesis  
*EN828899 วิทยานพินธ์                                                              18 หน่วยกิต 
 Thesis  

 
7.   แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) - 

 Engineering Research Methodology  (ไม่นบัหน่วยกิต)  
EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

 Research to Business for Engineering  
Entrepreneurship 

(ไม่นบัหน่วยกิต)  

EN828701 สถิติและจ้าลองแบบ - 3(3-0-6) 
 Statistics and Modeling   

EN828 xxx วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective   
EN828 xxx วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective   
EN827891      สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 Seminar in Computer Engineering I  (ไม่นบัหน่วยกิต) (ไม่นบัหน่วยกิต) 
EN828898 วิทยานพินธ์                                                              9 - 

 Thesis   
EN828899 วิทยานพินธ์                                                              - 3 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 13 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ - 3(2-3-5) 

 Engineering Research Methodology    
EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม - 3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering  
Entrepreneurship 

 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
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EN828 xxx วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective   
EN828 xxx วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective   
EN828898 วิทยานพินธ์                                                              9 - 

 Thesis   
EN828899 วิทยานพินธ์                                                              - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 18 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 27 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN827892      สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 Seminar in Computer Engineering II  (ไม่นบัหน่วยกิต) (ไม่นบัหน่วยกิต) 
EN828898 วิทยานพินธ์                                                              9 - 

 Thesis   
EN828899 วิทยานพินธ์                                                              - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 7 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 33 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN828898 วิทยานพินธ์                                                              9 - 

 Thesis   
EN828899 วิทยานพินธ์                                                              - 3 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน 
 ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Energy Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน) 
   :   วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน) 

 ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Energy Engineering)                                      
   :   M.Eng. (Energy Engineering) 

 
3. วัตถุประสงค ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูงหรือการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

(2) มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการข้ันสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้ในทางวิชาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

(5) มีความสนใจใฝ่รู้  ทางด้านพลังงาน และวิกฤตพลังงานของโลก  สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ มีวุฒิภาวะ 
ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย สามารถ
บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 

4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานทีไ่ดม้าจากการทา้วิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ 
โดย 
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4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI 
(Science Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จา้นวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
1)  หมวดวิชาบังคับ    
     1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 6 3 
     1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกติ) -   18 
2)  หมวดวิชาเลือก - 6 
3)  วิทยานิพนธ์ 36 12 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 

 
6. รายวิชา  

6.1หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต  จ้านวน  
6 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 

 Engineering Research Methodology ไม่นับหน่วยกิต 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

ไม่นับหน่วยกิต 

        

นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นับหน่วยกิต  จ้านวน  3 
หน่วยกิต  

และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

ไม่นับหน่วยกิต 

           6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        เป็นรายวชิาที่จา้เปน็ต้องศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2    จ้านวน  18 หน่วยกิต 

**EN547000   แหล่งพลังงานและการผลติ 3 (3-0-6) 
 Energy Resources and Production  
**EN547001 หลักมูลทางวิศวกรรมพลังงาน   3 (3-0-6) 
 Fundamentals Energy Engineering  
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**EN547002 การจัดการโครงการด้านพลังงานและประเมินทางเศรษฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
 Energy Project Management and Economical 

Appraisal 
 

**EN547003 ฝึกปฏิบัติงานการตรวจวัดการใช้พลังงาน 3 (3-0-6) 
 Practice in Energy Audits  
**EN547004 การจัดการและวางแผนพลังงาน     3 (3-0-6) 
 Energy Management and Planning  
 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้หรือรายวิชาที่ภาควิชาเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

**EN547500 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์ 3 (3-0-6) 
 Solar Energy Engineering  
**EN547501 เทคโนโลยีการแปลงพลังงาน 3 (3-0-6) 
 Energy Conversion Technology  
**EN547502 แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์และการจ้าลองแบบระบบพลังงาน 3 (3-0-6) 
 Mathematical Model and Simulation of Energy System  
**EN547503 นโยบายและการจัดการสิง่แวดล้อมของระบบพลังงาน 3 (3-0-6) 
 Environmental Policy and Management of Energy 

Systems 
 

**EN547504 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน 3 (3-0-6) 
 Thermal Energy Analysis  
**EN547505 อุณหพลศาสตร์ข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Thermodynamics  
**EN547506 กระบวนการถ่ายโอนความร้อนและมวลในการอบแห้ง 3 (3-0-6) 
 Thermal and Mass Transfer Processes in Drying  
**EN547507 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 (3-0-6) 
 Design of Heat Exchangers  
**EN547508 การจัดการพลังงานไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
 Electrical Energy Management   
**EN547509 การจัดการพลังงานในอาคาร 3 (3-0-6) 
 Energy Management in Buildings  
**EN547600 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 Industrial Energy Conservation  
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6.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลักสตูร แผน ก แบบ ก 1    

**EN547898 วิทยานพินธ ์         36 หน่วยกิต 
 Thesis  

ส าหรับหลักสตูร แผน ก แบบ ก 2    
**EN547899 วิทยานพินธ ์         12 หน่วยกิต 
 Thesis  

หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

*EN007000 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต)  

*EN007001 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบ 
การด้านวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

3 (3-0-6)  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

  

**EN547000      แหล่งพลังงานและการผลติ                                                             - 3 (3-0-6) 
 Energy Resources and Production   

**EN547001 หลักมูลทางวิศวกรรมพลังงาน                                                      - 3 (3-0-6) 
 Fundamentals Energy Engineering   

**EN547002     การจัดการโครงการด้านพลังงานและประเมิน
ทางเศรษฐศาสตร์    

- 3 (3-0-6) 

 Energy Project Management and 
Economical Appraisal 

  

*EN547898 วิทยานพินธ ์         9 - 
 Thesis   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 15 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

**EN547004 การจัดการและวางแผนพลังงาน - 3 (3-0-6) 
 Energy Management and Planning   

**EN547xxx วิชาเลือก - 3 (3-0-6) 
 Elective 
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**EN547003 ฝึกปฏิบัติงานการตรวจวัดการใช้พลังงาน                                              3 (3-0-6) 
 Practice in Energy Audits   

  *EN547898 วิทยานพินธ ์ 9 - 
 Thesis   

**EN547899 วิทยานพินธ ์ - 3 
 Thesis   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

**EN547xxx วิชาเลือก  - 3 (3-0-6) 
 Elective    

 *EN547898 วิทยานพินธ ์         9 - 
 Thesis   

**EN547899 วิทยานพินธ ์ - 6 
 Thesis   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 33 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
    แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

 *EN547898 วิทยานพินธ ์           9 - 
 Thesis    

 **EN547899 วิทยานพินธ ์   - 3 
 Thesis   

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบยีนเรียน   9 3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                                สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
 ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program  
                                in Industrial and Logistics Engineering Management   
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย               :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
                                และโลจิสติกส)์ 
   :   วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์) 
 ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Industrial and Logistics  
                                Engineering Management) 
   :   M.Eng. (Industrial and Logistics Engineering Management) 
 

3. วัตถุประสงค ์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะด้านวิชาชีพด้านวิศวกรรมการจัดการอุต  
สาหกรรมและโลจิสติกส์ และมีความพร้อมท้างานอย่างมืออาชีพในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นมีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูงหรือการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.2 มหาบัณฑิตสามารถใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร การน้าเสนองาน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยในการ
ประกอบอาชีพและเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  

3.3 มหาบัณฑิตมีความสามารถในการระบุปัญหาปัจจุบันในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหา
แนวทางในการปรับปรุงตลอดจนวิเคราะห์โอกาสในทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุนต่างๆ และ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับระบบโลจิสติกส์ได้ 

3.4 เป็นมหาบัณฑิตที่มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะ
และเครือข่าย สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตน
เพื่อสังคม รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท้างาน และใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.
2558 
       4.2  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด
ที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
       4.3  แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ โดย 
             4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) 
จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ น้าเสนอผลงานต่อการประชุมวิชาการที่มีเอกสารประกอบการประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย  1 บทความ หรือ 
             4.3.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
       4.4  แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ โดย 
             4.4.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science 
Citation Index) หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) 
จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 
             4.4.2 ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 อนุสิทธิบัตร 
 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

36 36 
1) หมวดวิชาบังคับ   
    1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 7 4 
    1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต) - 18 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 
3) วิทยานิพนธ์ 36 12 

 
6. รายวิขา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        (1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้  แบบไม่นับหน่วยกิต 

จ้านวน 7 หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นับหน่วยกิต) 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 

 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต) 
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**EN447891 การสัมมนาทางวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์       1(1-0-2) 

 
Industrial and Logistics Engineering Management 
Seminar 

  (ไม่นับหน่วยกิต) 

         
 (2) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต 

จ้านวน 4 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นับหน่วยกิต) 
**EN447891 การสัมมนาทางวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์       1(1-0-2) 

 
Industrial and Logistics Engineering Management 
Seminar 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

           6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ทุกรายวิชา ดังนี้ 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  

**EN447100 การวิจัยด้าเนินการส้าหรับการประยุกต์อุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 
 Operations Research for Industrial and Logistics Applications 

*EN447101 การจัดการเชิงปฎิบตัิการ 3(3-0-6) 
 Operations Management  

**EN447200 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน   3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  

*EN447301 วิธีการทางสถิติส้าหรับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Statistical Methods for Logistics and Supply Chain   
 Management  

**EN447500 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Cost Analysis and Engineering Economy  

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

                   นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

**EN427100 การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operations Management  

**EN427101 ทฤษฎีการจัดตารางเวลางาน 3(3-0-6) 
 Scheduling Theory 

**EN427102 แบบจ้าลองการตัดสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ์ 3(3-0-6) 
 Multicriterion Decision Models  

**EN427103 เมตะฮิวรสิติกส์ และการประยุกตส์้าหรับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 Meta-Heuristics and Applications for Agro-Industry  

**EN427106 การออกแบบระบบวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Systems Design  
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**EN427200 การจัดการคุณภาพขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Quality Management  

**EN427201 การออกแบบการทดลองในทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Experimental Design  

**EN427202 วิศวกรรมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Engineering  

**EN427300 ระบบการขนถา่ยวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Material Handling Systems  

**EN427301 การวางแผนผังโรงงานและอุปกรณ์การผลิต 3(3-0-6) 
 Plant Layout and Facility Planning  

**EN427302 การควบคุมวัสดุขั้นประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Materials Control Application  

**EN427400 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Industrial Organization Management  

**EN427402 การจัดการการตลาดส้าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 
 Marketing Management for Industrial Engineer  

**EN427404 การจัดการการผลิตสีเขียว 3(3-0-6) 
 Green Manufacturing Management  

**EN427405 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning  

**EN427500 วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง 3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering  

**EN447102 การค้านวณอัจฉริยะสา้หรับอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 
 Intelligence Computing for Industrial and Logistics  

**EN447103 รูปแบบและระบบการขนสง่ 3(3-0-6) 
 Transport Modes and Systems  

*EN447104 การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นและการไหลภายในโครงข่าย 3(3-0-6) 
 Analysis of Linear Programming and Network Flows  

**EN447105 การจ้าลองระบบอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Industrial and Logistics System Simulation  

**EN447201 โลจิสติกส์แบบย้อนกลับและห่วงโซ่อุปทานแบบวงปิด    3(3-0-6) 
 Reverse Logistics and Closed-Loop Supply Chain  

**EN447202 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Logistics  

*EN447203 การบริหารสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Inventory Management in Supply Chains  

**EN447300 ลีนซิกซิกม่า 3(3-0-6) 
 Lean Six Sigma  

*EN447400 การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้หลายเกณฑ์และการวัดสมรรถนะ 3(3-0-6) 
 Multiple Criteria Decision Analysis and Performance   
 Measurement  
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**EN447401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สา้หรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Geographic Information Systems for Logistics  

*EN447501 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ข้ันสงู 3(3-0-6) 
 Advance Economic Decision Analysis  

*EN447894 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 
 Current Topics in Industrial and Logistics Engineering   
 Management  

 
6.3 วิทยานิพนธ์ 
**EN447 898 วิทยานพินธ ์ 36  หน่วยกิต 

 Thesis  
**EN447 899 วิทยานพินธ ์ 12  หน่วยกิต 

 Thesis  
 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN007000 การน้างานวิจัยสู่ธุรกิจส้าหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

(ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) 

EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  3(2-3-5) 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต)  

EN447200 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน   - 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management   

EN447500 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม - 3(3-0-6) 
 Industrial Cost Analysis and Engineering Economy   

EN447891 การสัมมนาทางวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
และโลจสิติกส ์

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 Industrial and Logistics Management Seminar   
EN447898 วิทยานพินธ ์ 8 - 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 13 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 8 9 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN447100 การวิจัยด้าเนนิการส้าหรับการประยุกต์อุตสาหกรรมและ 

โลจิสติกส ์
- 3(3-0-6) 

 Operations Research for Industrial and Logistics 
Applications 

  

EN447101 การจัดการเชิงปฎิบตัิการ - 3(3-0-6) 
 Operations Management   

EN447301 วิธีการทางสถิติส้าหรับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน - 3(3-0-6) 
 Statistical Methods for Logistics and Supply Chain 
Management 

  

EN 4xxxxx  วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective Course   
EN447898 วิทยานพินธ ์ 10 - 

 Thesis   
EN447899 วิทยานพินธ ์ - 3 

 Thesis   
                รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 
    
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN 4xxxxx วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Elective Course   
EN447898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN447899 วิทยานพินธ ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 33 
    
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
EN447898 วิทยานพินธ ์ 9 - 

 Thesis   
EN447899 วิทยานพินธ ์ - 3 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 
 ภาษาอังกฤษ     :   Master of Engineering Program in Materials and Manufacturing  
                                Engineering                  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุและการผลิต) 
   :   วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุและการผลิต) 
 ภาษาอังกฤษ       :   Master of Engineering (Materials and Manufacturing Engineering) 
   :   M.Eng. (Materials and Manufacturing Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
มุ่งผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูงหรือการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้ นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.3 มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 
9 ข้อ 54.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรบัปรุงใหม่ 

4.2 แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อยจ้านวน 2 บทความ โดย 
4.2.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการยอมรับจากสากล อย่างน้อย 1 บทความ และ นา้เสนอผลงานต่อการ
ประชุมวชิาการที่มีเอกสารประกอบการประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย  1 
บทความ หรือ 

4.2.2 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล Thai-
Journal Citation Index (TCI) อย่างน้อย 1 บทความ และ น้าเสนอผลงานต่อการประชุม
วิชาการที่มีเอกสารประกอบการประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย  1 บทความ  
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4.3 แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อยจ้านวน 1 บทความ โดย 

4.3.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากสากล อย่างน้อย 1 บทความ  หรือ 

4.3.2 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-
Journal Citation Index (TCI) อย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.3 น้าเสนอผลงานต่อการประชุมวิชาการที่มีเอกสารประกอบการประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่าน้อย 1 บทความ 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 
     1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 
     1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกติ) 

 
4 
- 

 
1 
12 

2)  หมวดวิชาเลือก - 12 
3)  วิทยานิพนธ์ 36 12 

 
6. รายวิขา 
6.1 หมวดวิชาบังคับ 

6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        (1) ให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เรียนและสอบผ่านรายวิชา ต่อไปนี้ 

*194 870 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุและการผลติ 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Materials and Manufacturing  

Engineering 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

*194 893 การสัมมนาและการศึกษาดงูานทางวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 1(1-0-2) 
 Materials and Manufacturing Engineering Seminar and (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 Field Trip Study  

(2) ให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 เรียนและสอบผ่านรายวิชา ต่อไปนี้ 
*194 893 การสัมมนาและการศึกษาดงูานทางวิศวกรรมวัสดุและการผลิต 1(1-0-2) 

 Materials and Manufacturing Engineering Seminar and (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 Field Trip Study  

 
6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        ให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เรียนและสอบผ่านทุกรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

*194 850 วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 Materials Engineering and Technology  

*194 851 การวิเคราะห์โครงสร้างและพื้นผิวของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Structural and Surface Analysis of Materials  

*194 860 กระบวนการผลิตขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Manufacturing Process  
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*194 870 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุและการผลติ 3(3-0-6) 

 
Research Methodology in Materials and Manufacturing  
Engineering 

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

                   ให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือ รายวิชา
อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก้าหนดหรือเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ้าคณะ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานวิทยานิพนธ์ให้ได้ผลงานดี โดยเลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
ตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

194 701 การจัดการการผลิตสีเขียว 
Green Manufacturing Management 

3(3-0-6) 

194 721 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 

การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 
Production and Operations Management 

3(3-0-6) 

194 722  การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง 
Advanced Industrial Organization Management 

3(3-0-6) 

194 723     วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง                                          
Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

194 734    
 

การควบคุมแบบไม่เป็นเชงิเส้นประยุกต ์
Applied Nonlinear Control 

3(3-0-6) 
 

194 741 การผลิตอุปกรณ์ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 
Micro- and Nano-Electronics Manufacturing 

3(3-0-6) 

194 761 วิศวกรรมความปลอดภัยเชิงระบบ 
System Safety Engineering 

3(3-0-6) 

194 772                       การวิเคราะห์ความบกพร่องของส่วนประกอบจากการผลิต  
Failure Analysis of Manufactured Components 

3(3-0-6) 

194 773                       การขึ้นรูปโลหะ 
Metal Forming 

3(3-0-6) 

194 776                       การอบชุบในการผลิต 
Heat Treatment in Manufacturing 

3(3-0-6) 

*194 831 การปรับปรุงคุณภาพ 
Quality Improvement 

3(3-0-6) 
 

*194 852     วัสดุชีวภาพและการประยุกต์ใชข้องวัสดุชีวภาพ 
Biomaterials and Applications of Biomaterials 

3(3-0-6) 

*194 853     การกัดกร่อนและการวิเคราะห์วัสดุ  
Corrosion and Analysis of Materials 

3(3-0-6) 

*194 854     วิทยาการและเทคโนโลยีของวัสดุนาโน                              
Science and Technology of Nanomaterials  

3(3-0-6) 

*194 855     โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง                                                      
Advanced Physical Metallurgy 
 

3(3-0-6) 
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*194 856  
 
 

การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการวิเคราะห์
ส่วนประกอบจุลภาคด้วยรังสีเอ็กซ์  
Electron Microscopy an X-ray Microanalysis 

3(3-0-6) 
 
 

*194 861     วิศวกรรมย้อนรอย                                                      
Reverse Engineering 

3(3-0-6) 

*194 862     การท้าให้เป็นอัตโนมัติขัน้สูง 
Advanced Automation 

3(3-0-6) 

*194 863     การออกแบบผลิตภัณฑ์สา้หรับการผลิต 
Product Design for Manufacturing 

3(3-0-6) 

*194 864 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิตและวิศวกรรมข้ันสูง                                                       
Computer Aided in Manufacturing Design and 
Advance Engineering  

3(3-0-6) 
 

*194 895 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมวัสดแุละการผลิต 
Current Topics in Materials and Manufacturing 
Engineering 

3(3-0-6) 

 
6.3 วิทยานิพนธ์ 
194 898       วิทยานพินธ ์ 36  หน่วยกิต 

       Thesis  
194 899       วิทยานพินธ ์ 12  หน่วยกิต 

       Thesis  
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
194 850 
 

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย ี
Materials Engineering and Technology 

- 3 (3-0-6) 

194 851    การวิเคราะห์โครงสร้างและพื้นผิวของวัสดุ 
Structural and Surface Analysis of Materials 

- 3 (3-0-6) 

194 860      กระบวนการผลิตขั้นสงู 
Advanced Manufacturing Process 

- 3 (3-0-6) 

194 870 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุและการผลติ 
Research Methodology in Materials and 
Manufacturing Engineering 

3(3-0-6) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 
 

194 893 
 

 การสัมมนาและการศึกษาดงูานทางวิศวกรรมวัสดุ
และการผลิต 
Materials and Manufacturing Engineering 
Seminar and Field Trip Study 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
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194 898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 13 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 

  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
194 xxx วิชาเลือก  

Elective Course 
- 3 (3-0-6) 

194 xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

- 3 (3-0-6) 

194 xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

- 3 (3-0-6) 

194 xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

- 3 (3-0-6) 

194 898 วิทยานพินธ ์
Thesis 

9 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 

    

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
194 898 วิทยานพินธ ์

Thesis 
9 - 

194 899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9    9   
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27   33   

  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
194 898 วิทยานพินธ ์

Thesis 
9 - 

194 899 วิทยานพินธ ์
Thesis 

- 3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9    3   
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 

 
 



    คู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

  66 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
 ภาษาอังกฤษ       :   Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
   :   Ph.D. (Civil Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ 

3.1 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษาและศาสตร์ในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สามารถท้า
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขา
วิศวกรรม 

3.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน และ
แก้ไขปัญหาทางวิชาการขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 มีความสนใจใฝ่รู้  สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.5 มีความสามารถในการบูรณาการแขนงความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาที่ประกอบด้วย วิศวกรรม
โครงสร้าง วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมแหล่ งน้้า วิศวกรรมฐานราก วิศวกรรมขนส่ง 
วิศวกรรมส้ารวจ และ การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อน้ามาผสมผสานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมและชุมชน ตลอดจนผลักดันให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.6 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม 
ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.7 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
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4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด

ที่ 9 ข้อ 50.3 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 

(1) บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่าง
น้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ 

(2) บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่าง
น้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

(3) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 
สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่ไม่ได้
เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI  

4.4 นักศึกษาต้องจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (Poster) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลงานทางด้านวิชาการของ
นักศึกษาก่อนที่จะส้าเร็จการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลงาน
ทางด้านวิชาการนั้นต้องมีรูปแบบที่เป็นไปตามที่สาขาวิชาฯ ก้าหนด 

 
5 โครงสร้างหลักสูตร 

 
จ านวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
48 72 48 72 

1) หมวดวิชาบังคับ     
    1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 9 9 3 3 
    1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต) - - 6 9 
2) หมวดวิชาเลือก     
    2.1 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม - - - 6 
    2.2 วิชาเลือกทั่วไป - - 6 9 
3) ดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 

 
6 รายวิชา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ของหลักสูตร แบบ 1.1 

                    นักศึกษาแบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ้านวน 
9 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจัยสู่ธรุกิจสา้หรับการเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN139991 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN139992 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN139993 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
6.1.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ของหลักสูตร แบบ 1.2 

                   นักศึกษาแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ้านวน 
9 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจัยสู่ธรุกิจสา้หรับการเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar III (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
6.1.3 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) ของหลักสูตร แบบ 2.1 

                   นักศึกษาแบบ 2.1  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
(Credit) จ้านวน 6 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit)  จ้านวน 3 หน่วยกิต ใน
รายวิชา EN139991 Civil Engineering Seminar I, EN139992 Civil Engineering Seminar II, EN139993 
Civil Engineering Seminar III และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจัยสู่ธรุกิจสา้หรับการเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship  
 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
**EN139991 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN139992 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN139993 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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6.1.4 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) ของหลักสูตร แบบ 2.2 
                   นักศึกษาแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี ้โดยลงทะเบียนเรียนแบบนบัหน่วยกติ 
(Credit) จ้านวน 9 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ้านวน 3 หน่วยกิต ใน
ร า ย วิ ช า  EN127891 Civil Engineering Seminar I,  EN127892 Civil Engineering Seminar II, 
EN127893 Civil Engineering Seminar III และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการเป็นผูป้ระกอบการด้าน
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship  
 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
**EN127000 การบริหารงานโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management  
**EN127891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN127893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar III (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

6.2.1 หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม 
                   นักศึกษาแบบ 2.2 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตามกลุ่มวิชาที่ตนเอง
เรียนและสอบผ่านจ้านวน 6 หน่วยกิต หรือจากรายวิชาที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
**EN127100 การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงของโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Cost and Risk Management  
**EN127101 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Integrated Project Planning and Control  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 
**EN127200 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Soil Mechanics  
**EN127201 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Foundation Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
**EN127300 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Structural Analysis  
**EN127301 โครงสร้างคอนกรีตขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Concrete Structures  
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
**EN127400 การค้านวณปรับแก้ 3(2-3-6) 
 Adjustment Computation  
**EN127401 การค้านวณปรับแก้ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Adjustment Computation  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
**EN127500 การวิเคราะห์ระบบการขนส่ง 3(3-0-6) 
 Transport System Analysis  
**EN127501 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 
 Traffic Engineering  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 
**EN127600 ระบบอุทกวิทยา  3(3-0-6) 
 Hydrologic System  
**EN127601 วิศวกรรมชลศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Hydraulic Engineering  

 
6.2.2 หมวดวิชาเลือกทั่วไป 

                   นักศึกษา แบบ 2.1 ลงทะเบียนเรียน จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และนักศึกษาแบบ 2.2 
ลงทะเบียนเรียน จ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา
ต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
**EN127102 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Quality Management in Construction  
**EN127103 การวิเคราะห์ผลิตภาพในการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Productivity Analysis  
**EN127104 กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Legal Concepts and Construction Contract  
**EN127105 การบริหารการเงินและการบัญชีในการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Financial and Accounting in Construction 

Management 
 

**EN127106 เทคนิคงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Techniques  
**EN127107 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Selected Topic In Construction Management 

Engineering 
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 
**EN127202 ปฐพีกลศาสตร์ส้าหรับดนิทีไ่ม่อ่ิมตัวด้วยน้า้ 3(3-0-6) 
 Soil Mechanics for Unsaturated Soils  
**EN127203 โครงสร้างดนิ 3(3-0-6) 
 Earth Structures  
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**EN127204 ปฐพีพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Soil Dynamics  
**EN127205 การวิเคราะห์และออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 
 Pavement Analysis and Design  
**EN127206 การส้ารวจและทดสอบดนิในสนาม 3(3-0-6) 
 Field Exploration and Soil Testing  
**EN127207 การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน 3(3-0-6) 
 Ground Improvement  
**EN127208 ธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Geophysics 

 
 

**EN127209 ธรณีวิทยาในงานวิศวกรรมข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Geology  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
**EN127302 วิธีไฟไนท์เอเลเมนท์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Finite Element Method in Structural Engineering  
**EN127303 พลศาสตร์ของโครงสรา้ง 3(3-0-6) 
 Dynamics of Structures  
**EN127304 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Steel Structures  
**EN127305 การจ้าลองพฤติกรรมของโครงสร้างในช่วงไม่ยืดหยุน่ 3(3-0-6) 
 Inelastic Modeling of Structures  
**EN127306 วิศวกรรมลมและแผ่นดนิไหว 3(3-0-6) 
 Wind and Earthquake Engineering  
**EN127307 เสถียรภาพของโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Stability of Structures  
**EN127308 วิธีทดลองปฏบิัติงานในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(2-3-6) 
 Experimental Methods in Structural Engineering  
**EN127309 โครงสร้างจลุภาคและความทนทานของคอนกรีต 3(3-0-6) 
 Microstructures and Durability of Concrete  
**EN127310 การซ่อมแซมและการป้องกันโครงสร้างคอนกรีต 3(3-0-6) 
 Repair and Protection of Concrete Structures  
**EN127311 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Concrete Technology  
**EN127312 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
 Structure and Properties of Civil Engineering 

Materials 
 

*EN127313 คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 Environmentally Friendly Concrete  
**EN127314 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Construction Materials  
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
**EN127402 ภูมิมาตรศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Geodesy  
**EN127403 หลักมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geographic Information Systems  
**EN127404 โฟโตแกรมเมตรีเชิงวิเคราะห์ 3(2-3-6) 
 Analytical Photogrammetry  
**EN127405 การรับรู้ระยะไกล 3(2-3-6) 
 Remote Sensing  
**EN127406 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม 3(3-0-6) 
 Analysis of Aerial and Satellite Imageries  
**EN127407 งานส้ารวจดาวเทียมจีพีเอส 3(3-0-6) 
 GPS Satellite Surveying  
**EN127408 การจัดการข้อมูลปริภูมิ 3(3-0-6) 
 Spatial Data Handling  
**EN127409 การวิเคราะห์เชิงปริภูมิ 3(3-0-6) 
 Spatial Data Handling  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
**EN127502 การวางแผนการขนส่งในเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Transportation Planning  
**EN127503 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการขนส่งและสถิติ  3(3-0-6) 
 Transportation Data Analysis and Statistics  
**EN127504 การออกแบบถนนเชิงเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Geometric Design of Highway  
**EN127505 การวางแผนระบบขนสง่สาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Transportation Planning  
**EN127506 วิศวกรรมความปลอดภัยของถนน 3(3-0-6) 
 Road Safety Engineering  
**EN127507 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการจราจรและขนสง่ 3(3-0-6) 
 Traffic and Transportation Environmental Impacts  

Evaluation 
 

**EN127508 เร่ืองการคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
 Selected Topics In Transportation Engineering  
**EN127509 การวางแผนการขนส่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

 Transportation, Land Use and Environment 
Planning 

 

**EN127510 การจัดท้าแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจร 3(3-0-6) 
 Transportation and Traffic Modeling  
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 
**EN127602 อุทกพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Hydrodynamics  
**EN127603 การพัฒนาและการจัดการน้้าใตด้ิน 3(3-0-6) 
 Groundwater Development and Management  

 
**EN127604 วิศวกรรมแม่น้้า 3(3-0-6) 
 River Engineering  
**EN127605 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้าหรับการจัดการ

ทรัพยากรน้้า 
3(3-0-6) 

 Application of Geographic Information System for 
Water Resources Management 

 

**EN127606 การจัดการลุ่มน้า้เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated River Basin Management  
**EN127607 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้า้ 3(3-0-6) 
 Water Resources System Analysis  
**EN127608 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้้า 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Water Resources Engineering  
**EN127609 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้้า 3(3-0-6) 
 Special Study in Water Resources Engineering  
*EN527401 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering  Optimization  

6.3 ดุษฎีนิพนธ์ 
**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 
 Dissertation  
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ 72 หน่วยกิต 
 Dissertation  
*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 
 Dissertation  
**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 
 Dissertation  

หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
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7 แผนการศึกษา 
      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   
**EN127000 การบริหารงานโครงการ - - - 3(3-0-6) 
 Project Management     
**EN139991 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรม

โยธา 1 
1(0-3-2) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
- 1(0-3-2) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
- 

 Civil Engineering Seminar I     
**EN127891 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 - 1(0-3-2) - 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar I  (ไม่นับหน่วยกิต)  (ไม่นับหน่วยกิต) 
**EN127XXX วิชาเลือกทั่วไป - - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 General Elective     
**EN127XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม - - - 3(3-0-6) 
 Technical Elective     
**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 

 Dissertation     
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
      

*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 
 Dissertation     

       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 13 13 13 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 12 12 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการเป็น

ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 Research to Business for 
Engineering Entrepreneurship 

    

**EN139992 การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 2 1(0-3-2) - 1(0-3-2) - 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นับหน่วยกิต)  (ไม่นับหน่วยกิต)  
**EN127892 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 - 1(0-3-2) - 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar II  (ไม่นับหน่วยกิต)  (ไม่นับหน่วยกิต) 
**EN127XXX วิชาเลือกทั่วไป - - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 General Elective     
**EN127XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม - - - 3(3-0-6) 
 Technical Elective 
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**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 
 Dissertation     

*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 
 Dissertation     

**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 3 
 Dissertation     

       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 13 13 13 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 24 24 
  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN139993 การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมโยธา 3 1(0-3-2) - 1(0-3-2) - 
 Civil Engineering Seminar II (ไม่นับหน่วยกิต)  (ไม่นับหน่วยกิต)  
**EN127893 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 - 1(0-3-2) - 1(0-3-2) 
 Civil Engineering Seminar III  (ไม่นับหน่วยกิต)  (ไม่นับหน่วยกิต) 
**EN127XXX วิชาเลือกทั่วไป - - - 3(3-0-6) 
 General Elective     
**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 

 Dissertation     
      

*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 
 Dissertation     

**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     

       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 7 13 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30 36 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 

 Dissertation     
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 

 Dissertation     
**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 

 Dissertation     
       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 9 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 45 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 

 Dissertation     
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 

 Dissertation     
**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 

 Dissertation     
       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 9 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 45 42 54 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN139996 ดุษฎีนิพนธ ์ 3 - - - 

 Dissertation     
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
*EN139998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 

 Dissertation     
      

**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     

       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 6 9 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54 48 63 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 6 

 Dissertation     
       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 6 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 63 - 69 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
*EN139997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
**EN139999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 3 

 Dissertation     
       รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 3 
       รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 72 - 72 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 
           ภาษาอังกฤษ   :   Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :  ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
          :  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy  (Electrical Engineering) 

        :  Ph.D. (Electrical Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความรู้เชิงลึกในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถท้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดกระบวนการและแนวคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน และ
แก้ไขปัญหาทางวิชาการขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.3 มีความสนใจใฝ่รู้ในวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีพ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสถานการณ์ 

3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่หรือถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 

9 ข้อ 50.3 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
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4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 
4.3.1 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่าง

น้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ 

4.3.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่าง
น้อย 2  บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ 

4.3.3 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 
สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่ไม่ได้
เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
48 72 48 72 

1) หมวดวิชาบังคับ     
     1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 9 9 - - 

       1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) - - 9 9 
2) หมวดวิชาเลือก - - 3 15 
3) ดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 

 
6.   รายวิชา 

6.1  หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษา แบบ 1.1 และ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไมน่ับหน่วยกิต จา้นวน 9 หน่วย

กิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
     *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม      3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  
*EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์      3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
**EN239991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1      1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I  
**EN239992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2      1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II  
**EN239993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3      1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III  
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6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2 ให้ลงทะเบียนรายวชิา จา้นวน 9 หน่วยกิต ดังนี้  

 *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  
 *EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
**EN239991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I  
**EN239992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II  
**EN239993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III  

           6.2  หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ โดยนักศึกษาแบบ  2.1 

จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แบบ 2.2 จ้านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้ต้อง
ไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6.2.1 หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวงจรไฟฟ้า  

**EN227701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง         3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Mathematics  
**EN227702 การสร้างแบบจ้าลองและการจา้ลองระบบ 3(3-0-6) 
 System Modelling and Simulation  
**EN227703 ระเบียบวิธีเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical and Analytical Methods  
**EN227704 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดขั้นแนะน้า 3(3-0-6) 
 Introduction to Optimization  
**EN227705 ระบบไม่เชิงเส้น   3(3-0-6) 
 Nonlinear Systems  
**EN227706 ทฤษฎีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Theory   

6.2.2 หมวดวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง  
**EN227710 ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electric Machine Theory  
**EN227711 การออกแบบหม้อแปลงขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Transformer Design  
**EN227712 เทคโนโลยีฉนวนไฟฟา้แรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Insulation Technology  
**EN227713 การส่งไฟฟา้แรงสูงกระแสตรง 3(3-0-6) 
 High Voltage Direct Current Transmission  
**EN227714 ระบบพลังงานแสงอาทิตยโ์ฟโตโวลตาอิก 3(3-0-6) 
 Photovoltaic Solar Energy Systems 
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**EN227715 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง 3(3-0-6) 
 Fuel Cell Technology  

6.2.3 หมวดวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
**EN227720 วงจรรวมดิจิทัลแบบซีมอส       3(3-0-6) 
 CMOS Digital Integrated Circuits  
**EN227721 การออกแบบวงจรรวมซีมอสเชิงแอนะล็อก 1   

Design of Analogue CMOS Integrated Circuits I                       
      3(3-0-6) 

**EN227722   การออกแบบวงจรรวมซีมอสเชิงแอนะล็อก 2            3(3-0-6) 
 Design of Analogue CMOS Integrated Circuits II       
**EN227723 การออกแบบดิจิทัลด้วยเอชดีแอล/เอฟพีจีเอ       3(3-0-6) 
 Digital System Design using HDL/FPGA  
**EN227724 อิเล็กทรอนิกส์ก้าลังประยุกต ์       3(3-0-6) 
 Applied Power Electronics  
**EN227725 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
 Electronics Interconnection and Packaging Technology  
**EN227726 เทคโนโลยีการสร้างอุปกรณไ์มโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
 Micro- and Nano-Electronic Device Fabrication Technology  
**EN227727 สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติเชิงแสงของวัสดุ       3(3-0-6) 
 Electrical and Optical Properties of Materials  
**EN227728 เทคนิคการศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์สารก่ึงตัวน้า       3(3-0-6) 
 Semiconductor Material and Device Characterization Techniques  
**EN227729 เคมีไฟฟ้าของสารก่ึงตัวน้าและเคมีไฟฟ้าที่เหนี่ยวน้าดว้ยแสง       3(3-0-6) 
 Semiconductor Electrochemistry and Photoelectrochemistry  
**EN227730 วิชาการเครื่องมือทางชีวการแพทย์       3(3-0-6) 
 Biomedical Instrumentation  
**EN227731 สภาวะแม่เหล็กและวสัดุแม่เหล็ก       3(3-0-6) 
 Magnetism and Magnetic Materials  
**EN227732 เทคโนโลยีหัวบันทึก       3(3-0-6) 
 Recording Head Technology  
**EN227733 เทคโนโลยสีื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก       3(3-0-6) 
 Magnetic Media Technology  
**EN227734 ปรากฏการณ์การคายประจุไฟฟา้สถิตในหัวบนัทึก       3(3-0-6) 
 Electrostatic Discharge Effects in Recording Heads  
**EN227735 ความเครียดทางไฟฟ้าและการคายประจไุฟฟา้สถิตในอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Electrical Overstress and Electrostatic Discharge in Nanotechnology 

Devices 
 

**EN227736 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล       3(3-0-6) 
 Data Storage Technology  
**EN239737 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูง       3(3-0-6) 
 Advance Data Storage Technology  
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**EN239738 หัวข้อพิเศษทางวัสดุ อุปกรณ์ และนาโนเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
 Special Topics in Materials, Devices, and Nanotechnology  

6.2.4 หมวดวิชาการวัดและการควบคุม 
**EN227740 ระบบควบคุมเชิงดิจิทลั       3(3-0-6) 
 Digital Control Systems  
**EN227741 การควบคุมเหมาะที่สุด       3(3-0-6) 
 Optimal Control  
**EN227742 ระบบชาญฉลาด       3(3-0-6) 
 Intelligent Systems  
**EN227743 การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์       3(3-0-6) 
 Robot Analysis and Control  
**EN227744 รถยนต์ไฟฟ้า       3(3-0-6) 
 Electric Vehicle  
**EN227745 เครื่องกลวิทัศน์       3(3-0-6) 
 Machine Vision  

6.2.5 หมวดวิชาระบบสื่อสาร 
**EN227750 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
 Signal and System Analysis  
**EN227751 การประมวลสญัญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง       3(3-0-6) 
 Discrete-time Signal Processing  
**EN227752 การประมวลผลภาพดจิิทัล       3(3-0-6) 
 Digital Image Processing  
**EN227753 ระบบสื่อสารเชิงดิจทิัล       3(3-0-6) 
 Digital Communication Systems  
**EN227754 การเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด       3(3-0-6) 
 Error Control Coding  
**EN227755 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ       3(3-0-6) 
 Antenna Theory and Design  
**EN227756 การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วทิยุ       3(3-0-6) 
 Radio Frequency Circuit Design  
**EN227757 เครือข่ายไร้สาย       3(3-0-6) 
 Wireless Networks  
**EN227758 การหาต้าแหน่งไรส้าย       3(3-0-6) 
 Wireless Localization  

6.2.6 หมวดวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต ์
**EN227760 แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงค้านวณ       3(3-0-6) 
 Computational Electromagnetics  
**EN227761 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสงู       3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Electromagnetics  
**EN227762 การจ้าลองขั้นสงูแบบไมโครแม่เหล็กของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก       3(3-0-6) 
 Advanced micromagnetic simulation of magnetic recording head  
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6.2.7 หมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
**EN227790 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์สา้หรับวิศวกรรมไฟฟ้า       3(3-0-6) 
 Special Topics in Mathematics for Electrical Engineering  
**EN227791 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้ากา้ลงั       3(3-0-6) 
 Special Topics in Power Systems  
**EN227792 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
 Special Topics in Electronics  
**EN227793 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม       3(3-0-6) 
 Special Topics in Control Systems  
**EN227794 หัวข้อพิเศษทางระบบสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Special Topics in Communication system  
**EN227795 หัวข้อพิเศษทางแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ 

Special Topics in Electromagnetic Applications 
      3(3-0-6) 

 
6.3 ดุษฎีนิพนธ์ 
ดุษฏีนิพนธส์้าหรับหลักสูตร แบบ 1.1 

 

**EN239996 ดุษฏีนิพนธ ์     48 หน่วยกิต 
 Dissertation  

ดุษฏีนิพนธส์้าหรับหลักสูตร แบบ 1.2  
**EN239997 ดุษฏีนิพนธ ์

Dissertation 
    72 หน่วยกิต 

ดุษฏีนิพนธส์้าหรับหลักสูตร แบบ 2.1  
**EN239998 ดุษฏีนิพนธ ์     36 หน่วยกิต 
 Dissertation  

ดุษฏีนิพนธส์้าหรับหลักสูตร แบบ 2.2  
**EN239999 ดุษฏีนิพนธ ์     48 หน่วยกิต 
 Dissertation  

 
หมายเหตุ       *รายวิชาเปิดใหม่ 
                  **รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
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7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการ  - 3(3-0-6) - 

 Research to Business for     
 Engineering Entrepreneurship     

EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   

EN239996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8  - - - 
 Dissertation     

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN239998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 2 - 
 Dissertation     

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 3 
 Dissertation     

EN2xxxxx  วิชาเลือก - -  3(3-0-6) 
 Elective      

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11  12  8  9  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 8  9  8  9 

   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2  

EN239996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8  - - - 
 Dissertation     

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Elective Course     

EN239998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 5 - 
 Dissertation     

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 3 
 Dissertation     

EN2xxxxx  วิชาเลือก - - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Elective      

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11  12  8  9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 16  18  16 18 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN239991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 
Dissertation Seminar I 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
 

1(1-0-2) 
 

EN239996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8  - - - 
 Dissertation     

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN239998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 7 - 
 Dissertation     

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 2 
 Dissertation     

EN2xxxxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective      

EN2xxxxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective      
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 8 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 24 27 24 27 
  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
EN239992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 

Dissertation Seminar II 
1(1-0-2) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
1(1-0-2) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
1(1-0-2) 

 
1(1-0-2) 

 
EN239996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8  - - - 

 Dissertation     
EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 

 Dissertation     
EN239998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 8 - 

 Dissertation     
EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 6 

 Dissertation     
EN239xxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 

 Elective      
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  10 9 10 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 32  36 33 37 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN239993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ ์3 
Dissertation Seminar III 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
 

1(1-0-2) 
 

EN239996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 - - - 
 Dissertation     

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN239998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 7 - 
 Dissertation     

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 8 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10  8  9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 40 45 41 46 
  
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN239996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 - - - 
 Dissertation     

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN239998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 7 - 
 Dissertation     

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 8 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  8 9 7 8 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54  48 54  
      

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 แบบ 2.2 

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ 9- - 
 Dissertation   

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 
 Dissertation   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 63 63 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 แบบ 2.2 

EN239997 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - 
 Dissertation     

EN239999 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 72 72  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเกษตร 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Agricultural Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตร) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ       :   Doctor of Philosophy (Agricultural Engineering) 
   :   Ph.D. (Agricultural Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการด้านวิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่ การบริหารจัดการเครื่องจักรกล

เกษตร และระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
3.2 มีทักษะในการประเมินปัญหา พัฒนาโจทย์วิจัย และสามารถด้าเนินการวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ในสาขาวิศวกรรมเกษตร สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์ 

3.3 มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน้าไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้และการน้าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 

4.2 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 
9 ข้อ 50.3 หรือระเบียบที่จะปรบัปรุงใหม่ และ 

4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 
4.3.1 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน

อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ 

4.3.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่
ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 
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4.3.3 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 
1 สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่
ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือ
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI  

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1)  หมวดวิชาบงัคับ 
     1.1) วิชาบังคบั (ไมน่ับหน่วยกิต) 
     1.2) วิชาบังคบั (นบัหน่วยกติ) 

 
5 
- 

 
8 
- 

 
5 
- 

 
3 
6 

2)  หมวดวิชาเลือก - - 12 18 
3)  วิชาดุษฎนีิพนธ ์ 48 72 36 48 

รวมจ านวนหน่วยกิต 48 72 48 72 
 
6. รายวิชา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

และต้องมีผลการศึกษาระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
*EN007000   การน้างานวิจัยสูธุ่รกิจส้าหรับการประกอบการดา้นวิศวกรรม                                 3 (3-0-6) 
                   Research to Business for Engineering Entrepreneurship                         (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN339991  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 1                                                       1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Dissertation Seminar I                                     (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN339992  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 2                                                       1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Dissertation Seminar II                                    (ไม่นบัหน่วยกิต) 
           นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการศึกษา
ระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 *EN007000  การน้างานวิจัยสูธุ่รกิจส้าหรับการประกอบการดา้นวิศวกรรม                                 3 (3-0-6) 
                   Research to Business for Engineering Entrepreneurship                        (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 *EN007001  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร ์                                                             3 (2-3-5) 
                   Engineering Research Methodology                                                  (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN339991  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 1                                                       1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Dissertation Seminar I                                    (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN339992  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 2                                                       1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Dissertation Seminar II                                   (ไม่นบัหน่วยกิต) 

นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการศึกษา
ระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 *EN007000  การน้างานวิจัยสูธุ่รกิจส้าหรับการประกอบการดา้นวิศวกรรม                                3 (3-0-6) 
                   Research to Business for Engineering Entrepreneurship                        (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนแบบนับหน่วยกิต (Credit) และสอบผ่าน

ทุกรายวิชา ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  *EN007001  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร ์                                                         3 (2-3-5) 
                   Engineering Research Methodology                                          
**EN327891  สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตร                                                                    1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Seminar                                                 
**EN339991  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 1                                                    1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Dissertation Seminar I                               
**EN339992  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 2                                                    1 (1-0-2) 
                   Agricultural Engineering Dissertation Seminar II                              
 

6.2 หมวดวิชาเลือก 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาตอ่ไปนี ้หรือรายวิชาอ่ืนที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจศึกษาในหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ให้เลือกเรียนจ้านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เคยศึกษามาในระดับปริญญาโท ส้าหรับ แบบ 2.1 และจ้านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วย
กิต ส้าหรับ แบบ 2.2 ตามค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
กลุ่มวิชาพื นฐาน 
**EN327000 การวิเคราะห์และประเมินขั้นสูงในระบบฟาร์มและระบบหลงัการเก็บเก่ียว 3 (3-0-6) 
 Advanced Analysis and Assessment in Farm and Postharvest System 
**EN327001 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและผลติภัณฑ์ 3 (3-0-6) 
 Engineering Properties of Agricultural Materials and Products  
**EN327002 การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเกษตร  
 Applied Finite Element Method in Agricultural Engineering 3 (3-0-6) 
**EN327003 วิศวกรรมการผลิตอ้อยขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Sugar Cane Production Engineering  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
**EN327100 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Agricultural Machinery and Management  
**EN327101 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องมือหลังการเก็บเก่ียวขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Agricultural Machinery and Postharvest Equipment Design 
**EN327102 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว 3 (3-0-6) 
 Agricultural Machinery and Postharvest Equipment Testing and Evaluation 
**EN327103 การใช้เคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตรขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Agricultural Mechanization  
**EN327104 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์การเกษตรขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Agricultural Tractor Engineering  
**EN327105 เครื่องเก็บเก่ียวเมล็ดพืช 3 (3-0-6) 
 Grain Harvester  
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**EN327106 การเก็บเก่ียวพืชและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Crop Harvesting and Management  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและพลังงาน 
**EN327200 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 3 (3-0-6) 
 Grain Drying and Storage  
**EN327201 การประยุกต์ทางวิศวกรรมส้าหรับวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 3 (3-0-6) 
 Engineering Application for Postharvest Technology  
**EN327202 เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Rice Processing Technology  
**EN327203 ก้าลังและพลังงานหมนุเวียน 3 (3-0-6) 
 Power and Renewable Energy  
**EN327204 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ในด้านเกษตรกรรม 3 (3-0-6) 
 Solar Energy Technology in Agriculture  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมดินและน  า 
**EN327300 การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้้า 3 (3-0-6) 
 Land  and Water Resources Management  
**EN327301 การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 
 Integrated Water Resources Management  
**EN327302 อุทกวิทยาประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
 Applied Hydrology  
**EN327303 ชลศาสตร์ประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
 Applied Hydraulics  
**EN327304 การวางแผนและการจัดการชลประทาน 3 (3-0-6) 
 Irrigation Planning and Management  
**EN327305 การจ้าลองระบบลุ่มน้้าเกษตร 3 (3-0-6) 
 Simulation of Agricultural Watershed Systems  
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
**EN327400 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1 3 (3-0-6) 
 Special Topics  of Agricultural Engineering I  
**EN327401 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2 3 (3-0-6) 
 Special Topics  of Agricultural Engineering II  

 
6.3 ดุษฎีนิพนธ์ 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ตามแบบการศึกษาดังนี้ แบบ 1.1 เรียนวิชา EN339996  
แบบ 1.2 เรียนวิชา EN339997  แบบ 2.1 เรียนวิชา EN339998  และแบบ 2.2 เรียนวิชา EN339999 
**EN339996    ดุษฎีนิพนธ ์                                                                                   48 หน่วยกิต 
                    Dissertation  
**EN339997    ดุษฎีนิพนธ ์                                                                                   72 หน่วยกิต 
                    Dissertation 
**EN339998    ดุษฎีนิพนธ ์                                                                                   36 หน่วยกิต 
                    Dissertation  
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**EN339999  ดุษฎีนิพนธ ์                                                                                    48 หน่วยกิต 
                   Dissertation 

 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

     รหัสวิชา                      ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2   แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการ

ประกอบการด้านวิศวกรรม 
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

   - 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

     - 

 *EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering Research Methodology 

- 3(2-3-5) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 3(2-3-5) 

**EN327XXX วิชาเลือก 
Electives 

- - 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

**EN327XXX วิชาเลือก 
Electives 

- - 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

**EN339996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

6 - - - 

**EN339997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 2 - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 2 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 11 11 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 8 11 

 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1  แบบ 1.2   แบบ 2.1  แบบ 2.2 
 *EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการ

ประกอบการด้านวิศวกรรม 
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

- 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

**EN327891 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตร  
Agricultural Engineering Seminar  

- - - 1(1-0-2) 
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**EN339991 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรม 
เกษตร 1 
Agricultural Engineering Dissertation 
Seminar I 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

**EN327XXX วิชาเลือก 
Electives 

- - 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

**EN327XXX วิชาเลือก 
Electives 

- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 

**EN339996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - - - 

**EN339997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 3 - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

-  - - 2 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 13 10     12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 15 18 17 20 

 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN339992 การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเกษตร 2 

Agricultural Engineering Dissertation 
Seminar II 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

**EN327XXX วิชาเลือก 
Electives 

  -   -   - 
 

3(3-0-6) 
 

**EN327XXX วิชาเลือก 
Electives 

  -   -   - 
 

3(3-0-6) 
 

**EN339996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   9    -    -       - 

**EN339997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   -    9    -       - 

**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   -    -    9       - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   -    -    -      4 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 10 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 24 27 26 30 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1   แบบ 2.2 
**EN339991 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรม 

เกษตร 1 
Agricultural Engineering Dissertation 
Seminar I 

- - - 1(1-0-2) 
 

**EN339996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - -   - 

**EN339997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 -   - 

**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 9    - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - -    8 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    9    9    9       9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   33   36   35      39 

 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN339992 การสัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรม 

เกษตร 2 
Agricultural Engineering Dissertation  
Seminar II 

- - - 1(1-0-2) 
 

**EN339996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9      -      -       - 

**EN339997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   -    9    -     - 

**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   -    -    9     - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

   -    -    -     8 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 42 45 44 48 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN339996 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
6 - - - 

**EN339997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 4 - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      6     9     4   9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     48     54     48   57 

      
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
- 9 - - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 63 - 66 

 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN339998 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
- 9 - - 

**EN339999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 72 - 72 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ      :   Doctor of Philosophy (Industrial Engineering) 
   :   Ph.D. (Industrial Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
      หลักสูตรปรัชญาดษุฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดษุฎีบัณฑติที่มีสมบัติดงันี้ 
      (1) มีความรูภ้าคทฤษฎีและทักษะดา้นวชิาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และมีความพร้อมท้างานอย่าง
มืออาชีพในการประกอบวชิาชีพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพเชงิลึกทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพขั้นสูงและพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
      (2) สามารถใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การสื่อสาร การนา้เสนองาน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยรี่วมสมัยในการประกอบอาชีพและเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองตลอดชวีิต 
      (3) มีวุฒิภาวะ ความเปน็ผูน้้า มีมนษุยสัมพนัธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม รวมทั้งมี
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเปน็
ที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคตทิี่ดีต่อการท้างาน และใช้ชวีิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 
     4.2  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 
9 ข้อ 50.3 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
     4.3  นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดย 
            (1)  บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่าง
น้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI 
(Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
             (2)  บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่าง
น้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI 
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(Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่ ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal 
Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 
             (3)  สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 1 
สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจาก
การประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI 
 
5. โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 48 72 48 72 
1) หมวดวิชาบังคับ 

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 

 
9 
- 

 
9 
- 

 
3 
6 

 
3 
 6 

2) หมวดวิชาเลือก - - 6 18 
3) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 
 
6. รายวิขา 

6.1 หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
        (1) นักศึกษา แบบ 1.1 และ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต 

จ้านวน 9 หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 

 Engineering Research Methodology (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN439991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(1-0-2) 

 Seminar in Industrial Engineering I (ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN439992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(2-0-4) 

 Seminar in Industrial Engineering II (ไม่นบัหน่วยกิต) 
          

(2) นักศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต 3 
หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
        นักศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ทุกรายวิชา  ดังนี้ 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 

 
Engineering Research Methodology 
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**EN439991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Industrial Engineering I 

**EN439992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(2-0-4) 
 Seminar in Industrial Engineering II  

 
6.2 หมวดวิชาเลือก 

                   นักศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ โดย
นักศึกษา แบบ 2.1 จ้านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แบบ 2.2 จ้านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือรายวิชา
อ่ืนๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังทั้งนี้ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

**EN427100 การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operations Management  

**EN427101 ทฤษฎีการจัดตารางเวลางาน 3(3-0-6) 
 Scheduling Theory 

**EN427102 แบบจ้าลองการตัดสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ์ 3(3-0-6) 
 Multicriterion Decision Models  

**EN427103 เมตะฮิวริสติกส์ และการประยุกต์ส้าหรับอุตสาหกรรมสินคา้
เกษตร 

3(3-0-6) 

 Meta-Heuristics and Applications for Agro-Industry  
**EN427104 วิศวกรรมความปลอดภัยเชิงระบบ 3(3-0-6) 

 System Safety Engineering  
**EN427105 การจ้าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Computer Simulation  
**EN427106 การออกแบบระบบวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Systems Design  
**EN427107 การค้านวณอัจฉริยะสา้หรับการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Intelligent Computing for Industrial Applications  
**EN427200 การจัดการคุณภาพขั้นสงู 3(3-0-6) 

 Advanced Quality Management  
**EN427201 การออกแบบการทดลองในทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Experimental Design  
**EN427202 วิศวกรรมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Engineering  
**EN427203 การสร้างแบบจ้าลองเฟ้นสุ่ม 3(3-0-6) 

 Stochastic Modeling  
*EN427204 ซิกส์ซิกมา 3(3-0-6) 

 Six Sigma  
**EN427300 ระบบการขนถา่ยวัสด ุ 3(3-0-6) 

 Material Handling Systems  
**EN427301 การวางแผนผังโรงงานและอุปกรณ์การผลิต 3(3-0-6) 

 Plant Layout and Facility Planning  
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**EN427302 การควบคุมวัสดุขั้นประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Materials Control Application  

**EN427400 การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Industrial Organization Management  

**EN427401 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management  

**EN427402 การจัดการการตลาดส้าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 
 Marketing Management for Industrial Engineer  

**EN427403 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 Agricultural and Food Logistics and Supply Chain  

Management 
**EN427404 การจัดการการผลิตสีเขียว 3(3-0-6) 

 Green Manufacturing Management  
**EN427405 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

 Enterprise Resource Planning  
*EN427406 การผลิตแบบลนี 3(3-0-6) 

 Lean Manufacturing  
**EN427500 วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  
*EN427600 การวิเคราะห์ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ของห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 Supply Chain Cost and Economics Analysis  
**EN427894 หัวขอ้ปัจจุบันในสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

 Current Topics in Industrial Engineering  
**EN457100 วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

 Materials Engineering and Technology  
**EN457101 การวิเคราะห์โครงสร้างและพื้นผิวของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Structural and Surface Analysis of Materials  
**EN457102 วัสดุชีวภาพและการประยุกต์ใช้ของวัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biomaterials and Applications of Biomaterials  
**EN457103 การกัดกร่อนและการวิเคราะห์วัสดุ 3(3-0-6) 

 Corrosion and Analysis of Materials  
**EN457104 วิทยาการและเทคโนโลยีของวัสดุนาโน  3(3-0-6) 

 Science and Technology of Nanomaterials  
**EN457105 โลหะวิทยากายภาพข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Physical Metallurgy  
**EN457106 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและจลุภาควเิคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์ 3(3-0-6) 

 Electron Microscopy an X-ray Microanalysis  
**EN457200 การผลิตอุปกรณ์ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 Micro-and Nano-Electronics Manufacturing  
**EN457201 การวิเคราะห์ความบกพร่องของส่วนประกอบจากการผลิต 3(3-0-6) 

 Failure Analysis of Manufactured Components  
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**EN457202 การขึ้นรูปโลหะ 3(3-0-6) 
 Metal Forming  

**EN457203 การอบชุบในการผลิต 3(3-0-6) 
 Heat Treatment in Manufacturing  

*EN457204 การปรับปรุงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Improvement  

**EN457205 กระบวนการผลิตขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Manufacturing Process  

**EN457206 วิศวกรรมย้อนรอย              3(3-0-6) 
 Reverse Engineering  

**EN457207 การออกแบบผลิตภัณฑ์สา้หรับการผลิต 3(3-0-6) 
 Product Design for Manufacturing  

**EN457300 การควบคุมแบบไม่เป็นเชงิเส้นประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Applied Nonlinear Control  

**EN457301 การท้าให้เป็นอัตโนมัติขัน้สูง 3(3-0-6) 
 Advanced Automation  

**EN457302 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิตและวิศวกรรมข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Computer Aided in Manufacturing Design and   
 Advance Engineering  

**EN457894 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมวัสดแุละการผลิต 3(3-0-6) 
 Current Topics in Materials and Manufacturing   
 Engineering  

 
6.3 วิทยานิพนธ์ 

**EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หน่วยกิต 
 Dissertation  

**EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ 72 หน่วยกิต 
 Dissertation  

**EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 
 Dissertation  

**EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หน่วยกิต 
 Dissertation  

 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
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7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 ประกอบการด้านวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) 

 Research to Business for     
 Engineering Entrepreneurship     

EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5)  3(2-3-5)  3(2-3-5) 3(2-3-5) 
 Engineering Research 

Methodology 
(ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   

EN439991 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 
 Seminar in Industrial Engineering I (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   

EN4xx xxx  วิชาเลือก - - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN4xx xxx  วิชาเลือก - - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 8  - - - 
 Dissertation     

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 6 - - 
 Dissertation     

EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 2 - 
 Dissertation     
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15  13  15  13  

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 8  6  12  10 
  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN4xx xxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN4xx xxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN4xx xxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN4xx xxx  วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 10 - - - 
 Dissertation     

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 12 - - 
 Dissertation     

EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 7 - 
 Dissertation     
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รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10  12  7  12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18  18  19 22 

      
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9  - - - 
 Dissertation     

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 9 - 
 Dissertation     

EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 28 31 
      

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN439992 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
 Seminar in Industrial Engineering II (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   

EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9  - - - 
 Dissertation     

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 9 - 
 Dissertation     

EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11  11 11 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36  36 39 42 
      

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9  - - - 
 Dissertation      

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 
 Dissertation     

EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     
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รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6  9  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 45 45 51  

      
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

EN439996 ดุษฎีนิพนธ ์ 3  - - - 
 Dissertation     

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 - - 
 Dissertation     

EN439998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 3 - 
 Dissertation     

EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3  9 3 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54  48 60  
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                 จ านวนหน่วยกิต 
   แบบ 1.2  แบบ 2.2 

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์  9  - 
 Dissertation     

EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์  -  9 
 Dissertation     
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  9  9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  63  69 
      

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                 จ านวนหน่วยกิต 
   แบบ 1.2  แบบ 2.2 

EN439997 ดุษฎีนิพนธ ์  9  - 
 Dissertation     

EN439999 ดุษฎีนิพนธ ์  -  3 
 Dissertation     
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  9  3 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  72  72 
 

 
 



    คู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

  104 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ภาษาอังกฤษ       :   Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)   
                      :   Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้ลึกในวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพชั้นสูง

หรือการวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้
ในทางวิชาการได้  รวมไปถึงการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการ
ท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีจรรยาบรรณ 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 

4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 9 ข้อ หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่ และ                                                

4.3 นักศึกษาแบบ 1.1  แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  ต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้า
ดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 

4.3.1 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) 
จ้านวน อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
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4.3.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) 
จ้านวน อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-
Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.3 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่าง
น้อย 1 สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่ไม่ได้เป็นผลงาน
จากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72 
1)  หมวดวิชาบังคับ 

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 

 
6 
- 

 
6 
- 

 
- 

12 

 
- 

12 
2)  หมวดวิชาเลือก - - - 12 
3)  ดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 

 
6. รายวิชา 
 6.1 หมวดวิชาบังคับ 

6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
นักศึกษาศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2 ลงทะเบียน และสอบผ่านทุกรายวิชา จ้านวน  12 หน่วยกิต ดังนี้ 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Research to Business for Engineering Entrepreneurship ไม่นับหน่วยกิต 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology ไม่นับหน่วยกิต 
** EN537000     คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง                                     3 (3-0-6) 
 Advanced Engineering Mathematics  
**EN537991     สัมมนาดษุฎีนิพนธ์                                                 3 (3-0-6) 
 Dissertation Seminar  

           6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2   เป็นรายวิชาที่จ้าเป็นต้องศกึษาในหลักสูตร จ้านวน 6 หน่วยกิต 
ลงทะเบียนแบบไมน่ับหนว่ยกิต (Audit) และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
 

 
 
 
 
 
 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Engineering Research Methodology ไม่นับหน่วยกิต 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Research to Business for Engineering 

Entrepreneurship 
ไม่นับหน่วยกิต 
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6.2 หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษา แบบ 2.2   ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ้านวนไม่น้อยกว่า  12  

หน่วยกิต  หรือรายวิชาอ่ืนๆที่ภาควิชาเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง  โดยได้รับความเห็นชอบจาก   คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร   

**EN527100 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น      3 (3-0-6) 
 Theory of Elasticity  
**EN527101 กลศาสตร์สัมผสั 3 (3-0-6) 
 Contact Mechanics  
**EN527102 กลศาสตร์ของความลา้และการแตกร้าว 3 (3-0-6) 
 Mechanics of Fatigue and Fracture  
**EN527103 กลศาสตร์ของกระบวนการเปลีย่นรูป     3 (3-0-6) 
 Mechanics of Deformation Processing  
**EN527200 พลศาสตร์ของไหลเชงิค้านวณ 3 (3-0-6) 
 Computation Fluid Dynamics  
**EN527201 พลศาสตร์ของของไหลที่มีความหนืด 3 (3-0-6) 
 Dynamics of Viscous Fluid  
**EN527202 พลศาสตร์ของการไหลวน 3 (3-0-6) 
 Dynamics of Vortex Flow  
**EN527400 ไตรโบโลย ี 3 (3-0-6) 
 Tribology  
**EN527401 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 Engineering  Optimization  
**EN527402 ระเบียบวิธไีฟไนท์เอลิเมนต์สา้หรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
 Finite Element Methods for Engineers  
**EN547000 แหล่งพลังงานและการผลติ 3 (3-0-6) 
 Energy Resource and Production  
**EN547100 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์ 3 (3-0-6) 
 Solar Energy Engineering  
**EN547109 การจัดการพลังงานในอาคาร 3 (3-0-6) 
 Energy Management in Buildings  
**EN547110 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 Industrial Energy Conservation  

      6.3 วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 
รายวิชา
ใหม ่   
 
 
 

**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์   48 หน่วยกิต 
 Dissertation  
**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์ 72 หน่วยกิต 
 Dissertation  
**EN539998 ดุษฎีนิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 
 Dissertation  
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หน่วยกิต 
 Dissertation  
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หมายเหตุ  
*รายวิชาใหม่ 
**รายวชิาเปลี่ยนแปลง 
 
7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 
3 (2-3-5) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3 (2-3-5) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3 (2-3-5) 3 (2-3-5) 

 Engineering Research 
Methodology 

    

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจ
ส้าหรับการประกอบการ
ด้านวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

 
 

Research to Business 
for Engineering 
Entrepreneurship 

    

**EN537000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง                                                     - - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
 Advanced Engineering 

Mathematics 
    

**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             9 - - - 
 Dissertation     

**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             - 9 - - 
 Dissertation     

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 15 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 9 9 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN537991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์                                                    - - 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
 Dissertation Seminar      
**EN527xxx วิชาเลือก - -  3(3-0-6) 

 Elective     
**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             9 - - - 

 Dissertation     
**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์          - 9 - - 

 Dissertation     
**EN539998 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             - - 8 - 

 Dissertation     
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             - - - 3 

 Dissertation     
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รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 11 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 20 18 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**EN527xxx วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective     

**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์       9 - - - 
 Dissertation     

**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                         - 9 - - 
 Dissertation     

**EN539998 ดุษฎีนิพนธ ์                            - - 9 - 
 Dissertation     

**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                            - - - 6 
 Dissertation     

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 29 27 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**EN527xxx วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 

 Elective     
**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์       9 - - - 

 Dissertation     
**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                          - 9 - - 
 Dissertation     
**EN539998 ดุษฎีนิพนธ ์                            - - 9 - 
 Dissertation     
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                            - - - 6 
 Dissertation     

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 38 36 

      

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**EN527xxx วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective     

**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์       9 - - - 
 Dissertation 
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**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                            - 9 - - 
 Dissertation     
**EN539998 ดุษฎีนิพนธ ์                            - - 9 - 
 Dissertation     
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                     - - - 6 
 Dissertation     

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
45 45 47 45 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**EN539996 ดุษฎีนิพนธ ์       3 - - - 
 Dissertation     

**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                           - 9 - - 
 Dissertation     
**EN539998 ดุษฎีนิพนธ ์                            - - 1 - 
 Dissertation     
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                          - - - 9 
 Dissertation     

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 1 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54 48 54 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 แบบ 2.2 

**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                            9 - 
 Dissertation   
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                          - 9 
 Dissertation   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 63 63 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

  แบบ 1.2 แบบ 2.2 
**EN539997 ดุษฎีนิพนธ ์                    9 - 
 Dissertation   
**EN539999 ดุษฎีนิพนธ ์                - 9 
 Dissertation   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 72 72 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 ภาษาอังกฤษ       :   Doctor of Philosophy (Environmental Engineering) 
   :   Ph.D. (Environmental Engineering) 
 

3. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

กระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน และ
แก้ไขปัญหาทางวิชาการขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.2 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษา และศาสตร์ในสาขาวิชาที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน สามารถท้าวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้างองค์ใหม่และถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิศวกรรม 

3.3 สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่หรือถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.4 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น้า มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการท้างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท้างานและใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 

9 ข้อ 50.3 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 

4.3.1 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
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ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ 

4.3.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่
ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.3 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 
1 สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่
ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือ
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI  

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1) หมวดวิชาบังคับ     

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 10 10 7 7 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) - - 3 12 

2) หมวดวิชาเลือก - - 9 12 
3) ดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72 
 

6. รายวิชา 
6.1 หมวดวิชาบังคับ 

6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
(1.1) นักศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต จ้านวน 

10 หน่วยกิต  และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม                                  

Research to Business for Engineering Entrepreneurship 
3(3-0-6)  

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
*EN007001    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Research Methodology  
3(2-3-5)  

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1  

Environmental Engineering Seminar I 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

Environmental Engineering Seminar II 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 

Environmental Engineering Seminar III 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639994 

 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 
Environmental Engineering Seminar IV 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 
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(1.2) นักศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต 

จ้านวน 7 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม                                  

Research to Business for Engineering Entrepreneurship 
3(3-0-6)  

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639991 สัมมนาดุษฎีีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1  

Environmental Engineering Seminar I 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639992 สัมมนาดุษฎีีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

Environmental Engineering Seminar II 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639993 สัมมนาดุษฎีีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 

Environmental Engineering Seminar III 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
**EN639994 

 
สัมมนาดุษฎีีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 
Environmental Engineering Seminar IV 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 

(2.1) นักศึกษาแบบ 2.1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา จ้านวน 3 หน่วยกิต ดังนี้  
*EN007001    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Research Methodology  
3(2-3-5)  

 
(2.2) นักศึกษาแบบ 2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา จ้านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 

*EN007001    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Engineering Research Methodology  

3(2-3-5)  
 

*EN627000 เคมีของน้้า 
Aquatic Chemistry  

3(2-3-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ 
Fate and Transport of Pollutant 

3(3-0-6) 

*EN627002 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ส้าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Kinetics and Reactor Design for Environmental 
Engineering 
 

3(3-0-6) 

6.2 หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2  ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิ ชาต่อไปนี้ โดย

นักศึกษาแบบ 2.1 จ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  แบบ 2.2 จ้านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  หรือรายวิชา
อ่ืนๆ  ที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง  ทั้งนี้ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
กลุ่มวิชากลางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

*EN627000 เคมีของน้้า 
Aquatic Chemistry  

3(2-3-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพิษ 
Fate and Transport of Pollutant  
 

3(3-0-6) 
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*EN627002 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ส้าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Kinetics and Reactor Design for Environmental 
Engineering 

3(3-0-6) 

*EN627003 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Unit and Processes in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา Advanced Environmental Treatments and Technologies 
*EN627100 เทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 

Advanced Environmental Biotechnology   
3(3-0-6) 

*EN627101 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสงู 
Advanced Oxidation Processes 

3(3-0-6) 

**EN627102 กระบวนการบา้บดัน้า้เสียขั้นสงู 
Advance Wastewater Treatment Processes 

3(3-0-6) 

**EN627103 กระบวนการผลิตน้า้ขั้นสงู 
Advanced Water Treatment Processes 

3(3-0-6) 

**EN627104 เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ 
Air Pollution Technology and Management 

3(3-0-6) 

*EN627105 กระบวนการแยกสารทางสิ่งแวดล้อม 
Environmental Separation Processes 

3(3-0-6) 

**EN627106 วิศวกรรมการบ้าบัดของเสียอันตราย 
Hazardous Waste Treatment Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627107 นาโนเทคโนโลยสี้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Nanotechnology for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627108 การจัดการและการก้าจัดมลูฝอย 
Solid Waste Disposal and Management 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา Environmental Management 
**EN627200 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผน

สิ่งแวดล้อม 
Geographic Information System Application of 
Environmental Planning 

3(3-0-6) 

**EN627201 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
Industrial Waste Management 

3(3-0-6) 

**EN627202 การประเมินการผลติโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 
Production Assessment by Cleaner Technology 

3(3-0-6) 

**EN627203 การจัดการคุณภาพน้า้ 
Water Quality Management 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา Natural Treatment and Ecosystem 
*EN627300 การฟื้นฟูทางชีวภาพ 

Bioremediation 
3(3-0-6) 

*EN627301 การบ้าบดัแบบธรรมชาติ และการบ้าบัดด้วยดนิ 
Natural and Land Treatment 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชา Waste Recovery 
*EN627400 การบ้าบดัแบบไม่ใช้อากาศเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 

Anaerobic Treatment for Biogas Production 
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาอื่นๆ 
**EN627500 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม 

Environmental Microbiology 
3(3-0-6) 

**EN627501 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Instrumental Analysis for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

**EN627502 พิษวิทยาและสิง่แวดล้อม 
Toxicology and Environment 

3(3-0-6) 

 
6.3 ดุษฎีนิพนธ์ 

**EN639996 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

48 หน่วยกิต 

**EN639997 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

72 หน่วยกิต 

**EN639998 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

36 หน่วยกิต 

**EN639999 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

48 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ2.2 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการ

ด้านวิศวกรรม 
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3(3-0-6)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3(3-0-6)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3(3-0-6)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3(3-0-6)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

*EN007001  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Engineering Research Methodology  

3(2-3-5)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3(2-3-5)  
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3(2-3-5)  

*EN627002 จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Kinetics and Reactor Design for 
Environmental Engineering 

- - - 3(3-0-6) 

*EN627000 เคมีของน้้า 
Aquatic Chemistry 

- - - 3(2-3-6) 

**EN627001 การแปรสภาพและการเคลื่อนทีข่องสารมลพิษ 
Fate and Transport of Pollutant 

- - - 3(3-0-6) 
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**EN639991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1  
Environmental Engineering Seminar I 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหนว่ยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหนว่ยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหนว่ยกิต) 

1(1-0-2) 
 (ไม่นับหนว่ยกิต) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - 3(3-0-6) - 

**EN639996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

8 - - - 

**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 8 - - 

**EN639998 ดุษฎีนิพนธ์                                                     -                  -                   3                  - 
Dissertation 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 15 13  13 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 8 8 9    9 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ2.2 
*EN007001  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Research Methodology  
   3(2-3-5) 

**EN639992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Environmental Engineering Seminar II 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - - 3(3-0-6) 

**EN639996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

10 - - - 

**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 10 - - 

**EN639998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 3 - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11 10 13 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 18 21 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ2.2 

**EN639993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 
Environmental Engineering Seminar III 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

EN627XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - - 3(3-0-6) 

**EN639996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - - - 

**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9  - 

**EN639998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 6 - 

**EN639999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 7 13 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 24 33 

     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ2.2 
**EN639994 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 

Environmental Engineering Seminar IV 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
1(1-0-2) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
EN627XXX วิชาเลือก 

Elective 
- - - 3(3-0-6) 

**EN639996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - - - 

**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9  - 

**EN639998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 9 - 

**EN639999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 6 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 10 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 33 42 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ2.2 
**EN639996 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
9 - - - 

**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 
 

- 9  - 
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**EN639998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 9 - 

**EN639999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 45 42 51 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ2.2 
**EN639996 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
3 - - - 

**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9  - 

**EN639998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 6 - 

**EN639999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 6 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54 48 60 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                หน่วยกิต 

 แบบ 1.2  แบบ2.2 
**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
 9  - 

**EN639999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

 -  9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  9  9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  63  69 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2  แบบ2.2 
**EN639997 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
 9  - 

**EN639999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

 -  3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  9  3 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  72  72 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) 

ภาษาอังกฤษ       :   Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)                       
:   Ph.D. (Chemical Engineering) 

3. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิศวกรรมเคมี และศาสตร์อ่ืนในสาขาวิชาที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  

สามารถน้าความรู้มาท้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยัง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทีได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมเคมี อีกทั้งมีสามารถใน
การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้
ในทางวิชาการได้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3.2 มีความสามารถในการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น้าในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งาน 
และแก้ไขปัญหาทางวิชาการขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 

4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 9 ข้อ หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่ และ                                                

4.3 นักศึกษาแบบ 1.1  แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  ต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้า
ดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 

4.3.1  บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ 

4.3.2  บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
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นานาชาติที่ อยู่ ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 
บทความ และ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 
1 บทความ หรือ 

4.3.3  สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่าง
น้อย 1 สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written 
Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้
ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus 
หรือ TCI 

 
5 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1.  หมวดวิชาบงัคับ     
                   1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) - - - 12 
                   1.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 8 8 8 8 

2. หมวดวิชาเลือก - - 12 12 
3. ดุษฎีนิพนธ ์ 48 72 36 48 

           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 48 72 48 72 
 
6 รายวิชา 
 6.1 หมวดวิชาบังคับ 

6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
นักศึกษา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
แบบไมน่ับหนว่ยกิต จ้านวน 8 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)   

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering 

Entrepreneurship 
ไม่นับหน่วยกิต 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology ไม่นับหน่วยกิต 
**EN739991    สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเคมี 1 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar in Chemical Engineering I ไม่นับหน่วยกิต 
**EN739992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเคมี 2 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar in Chemical Engineering II ไม่นับหน่วยกิต 
           6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)  
นักศึกษาแบบ 2.2 ลงทะเบียนและสอบผ่านทุกรายวชิา จา้นวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 

**EN727000 วิธีการค้านวณทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 
 Computational Methods in Chemical Engineering  
**EN727001 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Chemical Engineering 
Thermodynamics 
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**EN727002 ปรากฏการณ์การน้าพาขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Transport Phenomena  

**EN727003 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Chemical Reaction Engineering  

 
      6.2 .หมวดวิชาเลือก (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)      

 นักศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาตามกลุ่ม
วิชาดังต่อไปนี้ หรือ รายวิชาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท 

**EN727200 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 
 Design of Thermal Systems  
**EN727403 วิศวกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสงร่วม 3(3-0-6) 
 Photocatalytic Reaction Engineering  
*EN727602 เทคโนโลยีการเก็บกักพลังงาน 3(3-0-6) 

 Energy Storage Technology  
**EN739300 กระบวนการดูดซบัสาร 3(3-0-6) 
 Adsorption Processes  
**EN739500 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Engineering  
**EN739600 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass for Renewable Energy  
**EN739700 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Engineering  
**EN739100 ความปลอดภัยและการป้องกันการสูญเสียในโรงงาน

อุตสาหกรรมเคมี    
3(3-0-6) 

 Safety and Loss Prevention in Chemical Plant  
 
6.3 วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
               
หมา
ย
เหตุ   
*  
             
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  

*EN739996 ดุษฎีนิพนธ์    48  หน่วยกิต 
 Dissertation  

**EN739997 ดุษฎีนิพนธ์    72  หน่วยกิต 
 Dissertation  

**EN739998 ดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต 
 Dissertation  

**EN739999 ดุษฎีนิพนธ์   48 หน่วยกิต 
 Dissertation  
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7 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

*EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  
Engineering Research Methodology 

3(2-3-5) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

3(2-3-5) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

3(2-3-5) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

3(2-3-5) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
**EN727000 วิธีการค้านวณทางวิศวกรรมเคมี 

Computational  Mathematics in 
Chemical Engineering 

- - - 3(3-0-6) 

**EN727002 ปรากฏการณ์น้าพาขั้นสูง 
Advanced Transport Phenomena 

- - - 3(3-0-6) 

 *EN739996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - - - 

**EN739997 ดุษฎีนิพนธ ์ 
Dissertation 

- 9 - - 

**EN739998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 5 - 

**EN729 xxx รายวิชาเลือก  
Elective  

- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 ลงทะเบียนเรียนรวม 12 12 11 12 
 หน่วยกิตสะสม 9 9 8 9 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ 2.2 
**EN727001 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 

Advanced Chemical Engineering 
Thermodynamics 

- - - 3(3-0-6) 

**EN727003 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง 
Advanced Chemical Reaction  
Engineering 

- - - 3(3-0-6) 

*EN739996 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - - - 

**EN739997 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN739998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 6 - 

**EN727 xxx รายวิชาเลือก  
Elective  

- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 9 9 
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 หน่วยกิตสะสม 18 18 17 18 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ 2.2 
*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับ 

การประกอบการด้านวิศวกรรม 
Research to Business for Engineering 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

3(3-0-6) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

 *EN739996 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - - - 

**EN739997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN739998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 5 - 

**EN739999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 6 

**EN727 xxx รายวิชาเลือก  
Elective  

- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 ลงทะเบียนเรียนรวม 12 12 11 12 
 หน่วยกิตสะสม 27 27 25 27 

      
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2     

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกติ 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ 2.2 
**EN739991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเคมี 1 

Dissertation Seminar in Chemical 
Engineering I 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
*EN739996 
 
**EN739997 
 
**EN739998 
 
**EN739999 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 
ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 
ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 
ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
9 
 
- 

 
- 

- 
 
- 
 
6 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
9 

 
**EN727xxx รายวิชาเลือก  

Elective  
- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 ลงทะเบียนเรียนรวม 10 10 10 13 
 หน่วยกิตสะสม 36 36 34 39 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ 2.2 
**EN739992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ทางวิศวกรรมเคมี 2 

Dissertation Seminar in Chemical 
Engineering II 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 

1(1-0-2) 
ไม่นับ 

หน่วยกิต 
*EN739996 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
9 - - - 

**EN739997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN739998 
 

ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - 9 - 

**EN739999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

 ลงทะเบียนเรียนรวม 10 10 10 10 
 หน่วยกิตสะสม 45 45 43 48 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2     

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ2.2 
*EN739996 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
3 - - - 

**EN739997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 - - 

**EN739998 ดุษฎนีิพนธ ์
Dissertation 

- - 5 - 

**EN739999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- - - 9 

 ลงทะเบียนเรียนรวม 3 9 5 9 
 หน่วยกิตสะสม 48 54 48 57 

      

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.2 แบบ 2.2 
*EN739997 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 
9 - 

**EN739999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 63 66 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.2 แบบ 2.2 

*EN739997 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

9 - 

**EN739999 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 6 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 6 
หน่วยกิตสะสม 72 72 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
           ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
               :  ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Computer Engineering) 

                        :  Ph.D. (Computer Engineering) 
 
3. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.2 มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษาและศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน สามารถท้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเพื่อให้
เกิดการพัฒนาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3.3 มีทักษะการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีทักษะในการประยุกต์ใช้
ความรู้หลากหลายสาขาเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3.4 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์  
หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน 
และแก้ไขปัญหาทางวิชาการข้ันสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการ และ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.6 มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์ 

3.7 มีวุฒิภาวะ ความเปน็ผู้นา้ มีมนษุยสัมพันธ์ และทักษะในการทา้งานเปน็หมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม 
ถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเปน็ที่ตั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการท้างานและใช้ชวีิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 
4.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 

9 ข้อ 50.3 หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่ 
4.3 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ โดย 

4.3.1 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ 

4.3.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวน
อย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ และ อยู่
ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) จ้านวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ 

4.3.3 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ที่ได้รับเลขการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ้านวนอย่างน้อย 
1 สิทธิบัตร และ บทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ที่
ไม่ได้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ) จ้านวนอย่างน้อย 2 บทความ ที่ได้ตีพิมพ์หรือ
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI  

4.4 นักศึกษาอาจจะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับ หรือวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นของภาควิชา/สาขาวิชา  
โดยไมน่ับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดบั S (Satisfactory) 
 
5. โครงสร้างหลักสูตร  

 จ านวนหน่วยกิต 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1)  หมวดวิชาบังคับ     
1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 9 12 3 3 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) - - 9 9 

2)  หมวดวิชาเลือก - - 3 15 
3)  ดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72 
 
6.   รายวิชา 

6.1  หมวดวิชาบังคับ 
6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

-      -  นักศึกษาแบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไมน่ับหน่วยกิต จ้านวน 9 หน่วยกิต และต้องมี
ผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  
*EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology 
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*EN838991      สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I  
*EN838992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II  
*EN838993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III  

-      -  นักศึกษาแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไมน่ับหน่วยกิต จ้านวน 12 หน่วยกิต และต้อง
มีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  
*EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
*EN838991      สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I  
*EN838992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II  
*EN838993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III  
*EN828701 สถิติและจ้าลองแบบ    3(3-0-6) 
 Statistics and Modeling         

              -  นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นบัหนว่ยกิต จ้านวน 3 หน่วยกิต 
และต้องมีผลการศึกษาในระดบั S (Satisfactory) 

*EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการประกอบการด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Research to Business for Engineering  Entrepreneurship  

6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ้านวน 9 หน่วยกิต ดงันี ้

*EN007001      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Engineering Research Methodology  
*EN828701 สถิติและจ้าลองแบบ    3(3-0-6) 
 Statistics and Modeling                                                      
*EN838991      สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I  
*EN838992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II  
*EN838993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III  

     6.2  หมวดวิชาเลือก 
            นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ โดยนักศึกษาแบบ 2.1 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แบบ 2.2 จ้านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้ 
ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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*EN828711 ปัญญาเชงิค้านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Intelligence   
*EN828712 การรู้จ้ารูปแบบและการตรวจหาวัตถุ 3(3-0-6) 
 Pattern Recognition and Object Detection  
*EN828713  การวิเคราะห์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Analytics  
*EN828714 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดเชิงคอนเวกซ์                                           3(3-0-6) 
 Convex Optimization  
*EN828721 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Architecture  
*EN828731 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Networks  
*EN828732 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Internet of Things  
*EN828741 การประมวลผลภาพดจิิทัลขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Digital Image Processing  
*EN828742 การมองเห็นของเครื่องจักรเชิงสามมิต ิ 3(3-0-6) 
 Three-dimensional Machine Vision  
*EN828761 อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค 3(3-0-6) 
 Micromechatronics  
*EN828762 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Nanoelectronics  
*EN828763 อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Biomedical Devices and Sensors  
*EN828771 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาปัจจบุัน 3(3-0-6) 
 Current Computer’s Technology in Education  
*EN828893 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                                   3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering I  
*EN828894 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering II  
*EN828895 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3                                  3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering III  
*EN828896 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4                                  3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering IV   

 
 

     6.3  ดุษฎีนิพนธ ์
           เป็นการมุ่งให้นักศึกษาท้างานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

*EN838996 ดุษฎีนิพนธ์            (แบบ 1.1)                                                    48 หน่วยกิต 
 Dissertation  
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*EN838997 ดุษฎีนิพนธ์            (แบบ 1.2)                                                    72 หน่วยกิต 
 Dissertation  
*EN838998 ดุษฎีนิพนธ์            (แบบ 2.1)                                                    36 หน่วยกิต 
 Dissertation  
*EN838999 ดุษฎีนิพนธ์            (แบบ 2.2)                                                    48 หน่วยกิต 
 Dissertation  

หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 
7.   แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
EN007001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5) 3(2-3-5) 

 Engineering Research Methodology  (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   
EN828701 สถิติและจ้าลองแบบ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 Statistics and Modeling  (ไม่นับหน่วยกิต)   
EN828XXX วิชาเลือก - - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 Elective Course     
EN838991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar I (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   
EN838996 ดุษฎีนิพนธ ์ 6 - - - 

 Dissertation     
EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 6 - - 

 Dissertation     
EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 3 - 

 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 13 13 10 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                            6               6              13             10 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 EN007000 การน้างานวิจยัสู่ธุรกิจสา้หรับการ
ประกอบการด้านวิศวกรรม 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 Research to Business for Engineering  
Entrepreneurship 

    

EN828XXX วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective Course 
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EN828XXX วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 
 Elective Course     

EN838996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 
 Dissertation     

EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 10 - - 
 Dissertation     

EN838998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 
 Dissertation     

EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 3 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 13 9 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 15 16 19 19 

  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
EN828XXX วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 

 Elective Course     
EN828XXX วิชาเลือก - - - 3(3-0-6) 

 Elective Course     
EN838992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar II (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   
EN838996 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - - - 

 Dissertation     
EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 10 - - 

 Dissertation     
EN838998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 9 - 

 Dissertation     
EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 6 

 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 11 10 13 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 24 26 29 32 

  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
EN838996 ดุษฎีนิพนธ ์ 10 - - - 

 Dissertation     
EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 10 - - 

 Dissertation     
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EN838998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 9 - 
 Dissertation     

EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 34 36 38 41 
      

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 EN838992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)   

EN838996 ดุษฎีนิพนธ ์ 10 - - - 
 Dissertation     

EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 10 - - 
 Dissertation     

 EN838998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 6 - 
 Dissertation     

 EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11 7 10 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 44 46 45 51 
      

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
EN838996 ดุษฎีนิพนธ ์ 4 - - - 

 Dissertation     
EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์ - 10 - - 

 Dissertation     
 EN838998 ดุษฎีนิพนธ ์ - - 3 - 

 Dissertation     
 EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์ - - - 9 

 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 4 10 3 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 56 48 60 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
   แบบ 1.2  แบบ 2.2 

EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์  10  - 
 Dissertation     

EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์  -  9 
 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  10  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  66  69 

     
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
   แบบ 1.2  แบบ 2.2 
EN838997 ดุษฎีนิพนธ ์  6  - 

 Dissertation     
EN838999 ดุษฎีนิพนธ ์  -  3 

 Dissertation     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  11  3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  72  72 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย         :   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน 
 ภาษาอังกฤษ     :   Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       :   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
   :   ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 

ภาษาอังกฤษ      :   Doctor of Philosophy (Energy Engineering)                                          
:   Ph.D. (Energy Engineering) 

 
3. วัตถุประสงค ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2559) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพขั้นสูงหรือการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.3 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการขั้นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

34 มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสถานการณ์ 

3.4 มีวุฒิภาวะ ความเปน็ผู้นา้ มีมนษุยสัมพันธ์ และทักษะในการทา้งานเปน็หมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถบริหารจัดการงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถอืเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีตอ่การ
ท้างานและใช้ชีวติในสังคมพหุวฒันธรรม 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4.1  เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  หมวด

ที่ 9 ข้อ 54.3 หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่  และ 
4.2  นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานที่ได้มาจากการท้าดุษฎีนิพนธ์  หรือเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่าง

น้อยจ้านวน 3 บทความ  โดย  
 4.2.1 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากสากล หรือน้าเสนอผลงานต่อการประชุมวิชาการที่มี
เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 บทความ และ  
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 4.2.2 ต้องตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI) ที่มี impact factor อย่างน้อย 1 
บทความ 

 
5. โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
48 72 48 72 

1)  หมวดวิชาบังคับ 
1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 

 
3 
- 

 
6 
- 

 
10 
12 

 
- 

12 
2)  หมวดวิชาเลือก - - - 12 
3)  วิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48 

 
6. รายวิชา 
 6.1 หมวดวิชาบังคับ 

6.1.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)                                       
      นักศึกษาแบบ 1.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนจ้านวน 3 หน่วยกิต แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และ
ต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) รายวิชาต่อไปนี้  

195991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I                                          ไม่นับหน่วยกิต 

195992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II                                         ไม่นับหน่วยกิต 

195993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III                                          ไม่นับหน่วยกิต 

 

นักศึกษาแบบ 1.2 จะต้องลงทะเบียนเรียนจ้านวน 6 หน่วยกิต แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และ
ต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)  รายวิชาต่อไปนี้ 

195991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar I                                          ไม่นับหน่วยกิต 

195992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar II                                         ไม่นับหน่วยกิต 

195993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 1(1-0-2) 
 Dissertation Seminar III                                          ไม่นับหน่วยกิต 

195995 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทางวิศวกรรมพลังงาน                          3(3-0-6) 
 Advanced Research Methods in Energy 

Engineering     
ไม่นับหน่วยกิต 
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นักศึกษาแบบ 2.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนจ้านวน 10 หน่วยกิต แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และ
ต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)  รายวิชาต่อไปนี้ 

195231 อุณหพลศาสตร์ 1                                                          3(3-0-6) 
 Thermodynamics I                                                 ไม่นับหน่วยกิต 

195334 การถ่ายโอนความร้อน                                                     3(3-0-6) 
 Heat Transfer                                                       ไม่นับหน่วยกิต 

195390 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                                    1(0-3-3) 
 Mechanical Engineering Experiment I                           ไม่นับหน่วยกิต 

       และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit)  และต้องมีผลการศึกษาในระดับ 
S (Satisfactory) ในรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 

195233 หลักมูลของกลศาสตร์ของไหล                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals of  Fluid Mechanics                           ไม่นับหน่วยกิต 

195461 เครื่องจักรกลของไหล                                                      3(3-0-6) 
 Fluid Machinery                                                      ไม่นับหน่วยกิต 

หมายเหตุ ส้าหรับนักศึกษา หลักสูตร แบบ 2.1 จะต้องสอบผ่าน และมีผลการศึกษาในระดับ S 
(Satisfactory) ในหมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) อย่างน้อย 10 หน่วยกิต ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนในหมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) ได้ ในกรณีที่นักศึกษาเคยศึกษารายวิชาดังกล่าว หรือรายวิชาที่
เทียบเท่า มาแล้ว  สามารถขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

           6.1.2 หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)                                 
เป็นรายวิชาหลักที่จ้าเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 โดยนักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชา จ้านวน 12  หน่วยกิต 
195902 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง                                           3(3-0-6) 

 Advanced Engineering Mathematics  
195951 การทดลองขั้นสูงทางวิศวกรรมพลังงาน                            3(3-0-6) 

 Advanced Experimental Energy Engineering                              
195991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1                                                  1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar I                                           ไม่นับหน่วยกิต 
195992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2                                                  1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar II                                           ไม่นับหน่วยกิต 
195993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3                                                  1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar III                                          ไม่นับหน่วยกิต 
195995 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทางวิศวกรรมพลังงาน                          3(3-0-6) 

 Advanced Research Methods in Energy 
Engineering     

ไม่นับหน่วยกิต 
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     6.2 หมวดวิชาเลือก 
เป็นรายวิชาที่นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 

จ้านวน 12 หน่วยกิต  
195850 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์                                           3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  
195851 หลักการแปลงรูปพลงังาน                                               3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conversion  
195852 เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล                                   3(3-0-6) 

 Biomass Energy Conversion Technology  
195853 ประสิทธิภาพพลงังานสา้หรับวศิวกรและนักเทคโนโลยี             3(3-0-6) 

 Energy Efficiency for Engineers and Technologists  
195854 แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์และการจ้าลองแบบระบบ

พลังงาน    
3(3-0-6) 

 Mathematical Model and Simulation of Energy 
Systems 

 

195855 แบบจ้าลองเศรษฐศาสตร์พลงังานและการวิเคราะห์นโยบาย       3(3-0-6) 
 Energy Policy Analysis and Economic Modeling  

195856 นโยบายและการจัดการสิง่แวดล้อมของระบบพลังงาน              3(3-0-6) 
 Environmental Policy and Management of Energy 

Systems 
 

195857 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน                                         3(3-0-6) 
 Thermal Energy Analysis  

195858 แหล่งพลังงานทดแทน                                                   3(3-0-6) 
 Renewable Energy Resources  

195859 อุณหพลศาสตร์ข้ันสูง                                                    3(3-0-6) 
 Advanced Thermodynamics  

195860 กระบวนการถ่ายโอนความร้อนและมวลในการอบแห้ง            3(3-0-6) 
 Thermal and Mass Transfer Processes in Drying  

195861 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน                         3(3-0-6) 
 Design of Heat Exchangers  

195862 การพยากรณ์ความต้องการพลงังานและสถิติพลังงาน            3(3-0-6) 
 Energy Demand Forecasting and Energy Statistics  

195863 ทฤษฎีราคาพลังงาน                                                   3(3-0-6) 
 Theory of Energy Price  

195864 การผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์                                 3(3-0-6) 
 Electrical Production and Utilization  

195865 การวางแผนพลังงาน                                                 3(3-0-6) 
 Energy Planning  

195866 การจัดการพลังงานในอาคาร                                        3(3-0-6) 
 Energy Management in Buildings 
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195867 การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม                                3(3-0-6) 
 Industrial Energy Conservation  

 

6.3 วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
195996 ดุษฎีนิพนธ์   แบบ 1.2  72 หน่วยกิต 

 Dissertation  
195997 ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

 Dissertation  
195998 ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2.2 48 หน่วยกิต 

 Dissertation  
195999 ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2.1 36 หน่วยกิต 

 Dissertation  
หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่   ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
 

7. แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
195 231 อุณหพลศาสตร์ 1                                                          

Thermodynamics I 
- - 3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
- 

195 233 หลักมูลของกลศาสตร์ของไหล 
Fundamentals of  Fluid 
Mechanics 

- - 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

195 334 การถ่ายโอนความร้อน                                                     
Heat Transfer                                                 

- -   3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

195 390 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                                    
Mechanical Engineering 
Experiment I 

- - 1(0-3-3) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

195 461 เครื่องจักรกลของไหล 
Fluid Machinery                                                  

- - 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

195 902 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง                                                     
Advanced Engineering Mathematics 

- - - 3(3-0-6) 

195 951 การทดลองขั้นสูงทางวิศวกรรมพลังงาน                              
Advanced Experimental Energy 
Engineering  

- -  - 3(3-0-6) 

195 991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1                                                     
Dissertation Seminar I  

1(1-0-2) 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 1(1-0-2) 

195 995 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทางวิศวกรรม
พลังงาน                                        
Advanced Research Methods  in 
Energy Engineering 

- 3(3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 3(3-0-6) 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

195 xxx วิชาเลือก 
Elective 

- - - 3(3-0-6) 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                           
Dissertation 

 -   9 - - 

195 997 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             
Dissertation 

 9 - - - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 13 10                                                                                                   13  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9  9  0  13  

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  และต้องมีผลการศกึษาในระดับ S 
(Satisfactory)  ในรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวชิา  คือ 195 233 หรือ 195 461 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                         หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
195 902 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง                                                     

Advanced Engineering 
Mathematics 

- - 3(3-0-6) - 

195 951 การทดลองขั้นสูงทางวิศวกรรม
พลังงาน                             
Advanced Experimental Energy 
Engineering  

- - 3(3-0-6) - 

195 991 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 1 
Dissertation Seminar I 

- - 1(1-0-2) - 

195 992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 
Dissertation Seminar II 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 1(1-0-2) 

195 995 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูง ทางวิศวกรรม
พลังงาน                                        
Advanced Research Methods in 
Energy Engineering 

- - 3(3-0-6) - 

195 XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - - 3(3-0-6) 

195 XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - - 3(3-0-6) 

195 XXX วิชาเลือก 
Elective 

- - - 3(3-0-6) 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                       
Dissertation 

- 9 - - 

195 997 ดุษฎีนิพนธ ์                       
Dissertation 

9 - - - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10  10 10 10  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18  18  10  23  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

195 992 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 2 
Dissertation Seminar II 

- - 1(1-0-2) - 

195 993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 
Dissertation Seminar III 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

- 1(1-0-2) 

195 997 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             
Dissertation 

9 - - - 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์       
Dissertation 

- 9 - - 

195 999 ดุษฎีนิพนธ ์                            
Dissertation 

- - 9 - 

195 998 ดุษฎีนิพนธ ์                            
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10  10  10  10  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27  27  20 33  

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
195 993 สัมมนาดษุฎีนิพนธ์ 3 

Dissertation Seminar III 
- - 1(1-0-2) - 

195 997 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             
Dissertation 

9 - - - 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                 
Dissertation 

- 9 -  

195 999 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                 
Dissertation 

- - 9 - 

195 998 ดุษฎีนิพนธ ์                 
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9  10 9  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36  36  30 42  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

195 997 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             
Dissertation 

9 - - - 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                
Dissertation 

- 9 - - 

195 999 ดุษฎีนิพนธ ์                                        
Dissertation 

- - 9 - 

195 998 ดุษฎีนิพนธ ์                    
Dissertation 

- - - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9  9  9  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45  45  39 51  

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
195 997 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             

Dissertation 
3  - - 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                           
Dissertation 

- 9 - - 

195 999 ดุษฎีนิพนธ ์            
Dissertation 

- - 9 - 

195 998 ดุษฎีนิพนธ ์                   
Dissertation 

- -  9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3  9  9  9  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48  54  48  60  

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 แบบ 2.2 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             
Dissertation 

9 - 

195 998 ดุษฎีนิพนธ ์                               
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9  
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 63  69  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 แบบ 2.2 

195 996 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                             
Dissertation 

9 - 

195 998 ดุษฎีนิพนธ ์                             
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมี

ความจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส้าหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัต
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้น
ของแต่ละสาขาวิชา  

ฉะนั้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังต่อไปนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส้าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3.  ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548” ลงวันที ่21 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2548 

4. ในประกาศกระทรวงน้ี  
“อาจารย์ประจ้า” หมายถึง บุคคลที่ด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสตูรนั้น ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
   ส้าหรับอาจารย์ประจาทีส่ถาบันอดุมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแตเ่กณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องม ี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ้า  

“อาจารย์ประจ้าหลักสตูร” หมายถึง อาจารย์ประจา้ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ของหลักสูตรทีเ่ปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวจิัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี ้สามารถเป็นอาจารย์ประจ้า
หลักสตูรหลายหลักสตูรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารยผ์ู้นั้นมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร 

“อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีภาระหน้าท่ีในการ 
บริหารและพัฒนา หลักสูตรและการเรยีนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคณุภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจา้หลักสตูรนั้นตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษา โดย
จะเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได ้ยกเว้นพหุวิทยาการหรอื สหวิทยาการ 
ให้เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้้าได้ไมเ่กิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้า 
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค ์ 

5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งให้มีความสมัพันธ์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน 
อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช้านาญในสาขาวิชา
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เฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดด้ียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสตูรการศึกษาที่มลีักษณะเบด็เสร็จ
ในตัวเอง 

5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพท่ีเป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดบัสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
สังคม และประเทศ 

6.ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาค
การศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก้าหนด
ระยะเวลาและจา้นวนหน่วยกิต โดยมสีัดส่วนเทียบเคยีงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
             สถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี ้ 
             ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห ์โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทยีบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค  
               ระบบจตรุภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทยีบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค  
              สถาบันอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลกัสูตรให้ชัดเจนด้วย 

7. การคิดหน่วยกิต 
7.1  รายวิชาภาคทฤษฎ ีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค 

การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค  
         7.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.4 การท้าโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท้าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1  หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
          7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษาปกต ิให้ม ีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  

7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

8. โครงสร้างหลักสตูร 
         8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้มีจา้นวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

8.2 ปริญญาโท ให้มีจ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง 
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ  แผน ก เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจยัโดยมีการท้าวิทยานิพนธ ์ดังนี ้ 
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แบบ ก 1 ท้าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึง่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบัน อุดมศึกษา 
อาจก้าหนด ให้เรยีนรายวิชาเพิม่เติมหรือท้ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโ้ดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามทีส่ถาบันอุดมศึกษาก้าหนด  

แบบ ก 2 ท้าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบไดไ้ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท้าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี 
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
           8.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเปน็ 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ช้ันสูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท้าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม ่สถาบันอุดมศึกษา
อาจก้าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเตมิหรือท้ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกติ แตจ่ะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามทีส่ถาบันอุดมศึกษาก้าหนด ดังนี ้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส้าเร็จปรญิญาโท จะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต  
                 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส้าเร็จปรญิญาตร ีจะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต  
             ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
             แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท้าวิทยานิพนธท์ี่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเตมิ ดังนี ้ 
                 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส้าเร็จปรญิญาโท จะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
                 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส้าเร็จปรญิญาตร ีจะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
9. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือ

วิทยานิพนธ์จากหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ้ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ้านวนหน่วยกติที่ก้าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนึ่ง ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร ที่จะเข้าศึกษา 

10. จ้านวน คุณวุฒิ และคณุสมบตัิของอาจารย ์
10.1 ประกาศนยีบัตรบณัฑติ 

10.1.1 อาจารย์ประจ้าหลักสตูร มีคุณวุฒิขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และม ี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ส้าหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ้าหลักสตูรต้องม ี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ  
          10.1.2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร จ้านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมตี้าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ ์ที่ก้าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตา้แหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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กรณีที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรบัสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ้านวน หรือมีจ้านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตอ้งเสนอจ้านวน
และคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.1.3  อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่้า 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดา้รงต้าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
              ในกรณีของอาจารย์พเิศษ อาจได้รบัการยกเว้นคณุวุฒิปรญิญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคณุวุฒิขั้นต่า้
ปรญิญาตรหีรือเทียบเทา่ และมีประสบการณก์ารท้างานทีเ่กี่ยวข้องกบัวชิาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกนิร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจา้เป็นผู้รับผดิชอบรายวิชานัน้  
             ส้าหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผูส้อนตอ้งมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
      10.2  ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง  
            10.2.1 อาจารย์ประจ้าหลักสตูร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปรญิญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีต้าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
             ส้าหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ้าหลักสตูรต้อง
มีคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ  

10.2.2  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร จ้านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมตี้าแหน่งศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจยั 

กรณีที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งสาหรบัสาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ้านวนหรือมีจ้านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ้านวน
และคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.2.3  อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปรญิญา 
เอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตา้แหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ ที่ก้าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พเิศษ อาจได้รบัการยกเว้นคณุวุฒิปรญิญาเอก แต่ทัง้นี้ต้องม ี
คุณวุฒิขั้นต่้าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทา้งานที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาทีส่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกนิร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจา้เป็นผู้รับผดิชอบรายวิชานั้น             
   ส้าหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผูส้อนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

10.3  ปริญญาโท  
10.3.1 อาจารย์ประจ้าหลักสตูร มีคุณวุฒิขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และม ี
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ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ้านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมตี้าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารงตา้แหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
               กรณีที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรบัสาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรครบตามจ้านวน หรือมีจา้นวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ้านวนและคณุวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี
                10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอสิระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
              1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ้า
หลักสตูร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี้าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วมที่เป็นอาจารย์ประจ้า ต้องมีคุณวฒุิและผลงานทางวิชาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
              ส้าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
              กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก้าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอดุมศึกษารบัทราบ 
              10.3.4 อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ้าหลักสตูรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี ้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุวุฒิ คุณสมบัต ิและ
ผลงานทางวิชาการดังนี ้
              1) กรณีอาจารย์ประจา้หลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีตา้แหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              2) กรณผีู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า และ มีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการตามที่ก้าหนดขา้งต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการคน้คว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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10.3.5  อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่้า 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดา้รงต้าแหน่ง ทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
               ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานัน้ 

10.4 ปริญญาเอก  
             10.4.1 อาจารย์ประจ้าหลักสตูร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปรญิญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีต้าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
              10.4.2  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร จ้านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมตี้าแหน่งศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดา้รงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจยั 

กรณีที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งสาหรบัสาขาวิชาที่ไมส่ามารถสรรหาอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ้านวน หรือมีจ้านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตอ้งเสนอจ้านวน
และคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  
              10.4.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสตูร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ีต้าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดา้รงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
              2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี ้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วมที่เป็นอาจารย์ประจ้า ต้องมีคุณวฒุิและผลงานทาง 
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 
              ส้าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
              กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก้าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ            การ
อุดมศึกษารับทราบ 
              10.4.4  อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจา้หลักสตูรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุวุฒิ คุณสมบัต ิและผลงานทางวชิาการดังนี้ 
              1) กรณีอาจารย์ประจา้หลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่้า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีตา้แหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
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ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
             2) กรณผีู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า และมผีลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพรใ่นวารสารทีม่ีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาต ิซึง่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์ไม่นอ้ยกว่า 5 เรื่อง  

กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมม่ีคณุวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก้าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการ         การ
อุดมศึกษารับทราบ 
            10.4.5  อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ้าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอกหรือเทียบเทา่ หรือข้ันต่้าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตา้แหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ดา้นการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ ที่ก้าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง  
            ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอ้าจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี้าแหน่งทางวิชาการต่้ากว่ารองศาสตราจารย ์ท้าหน้าที่อาจารยผ์ูส้อนได ้ 

           ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ้าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
                11.1  อาจารย์ประจ้าหลักสตูร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปรญิญาเอกตามหลักเกณฑ ์ดังนี ้ 
              กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูรมีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาโทและเอกรวมไดไ้มเ่กิน 5 คน ต่อภาค
การศึกษา  
             กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด้ารงตา้แหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีตา้แหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมผีลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไมเ่กิน 10 คนต่อ
ภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสตูรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด้ารงตา้แหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีความจ้าเป็นตอ้งดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ้านวนท่ีก้าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ้าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเป็นรายกรณ ี 

11.2  อาจารย์ประจ้าหลักสตูร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระ ของนักศึกษา 
ปริญญาโทได้ไมเ่กิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดสว่นจ้านวน
นักศึกษาท่ีท้าวิทยานิพนธ ์1 คน เทียบได้กับจ้านวนนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา  

11.3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์และ/หรืออาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูรนั้นดว้ย 

12. คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  
12.1 ประกาศนยีบัตรบณัฑติ จะต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  
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             12.2 ประกาศนียบัตรบณัฑติชั้นสงู จะต้องเป็นผู้สา้เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
             12.3  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สา้เร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า  

12.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี 
มาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก้าหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรยีนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิตในแตล่ะภาค
การศึกษาปกต ิและให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสตูร ดังนี ้ 
             13.1 ประกาศนยีบัตรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา  
             13.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
            13.3 ปริญญาเอก ผู้ที่ส้าเรจ็ปรญิญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา ไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา สว่นผู้ทีส่้าเรจ็ปริญญาโทแล้วเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไมเ่กิน 6 ปี
การศึกษา  
              การลงทะเบยีนเรยีนส้าหรับผูเ้ข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษาก้าหนด
จ้านวนหน่วยกิตท่ีให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ในแตล่ะภาคการศึกษาปกต ิโดยเทียบเคียงกับจ้านวนหน่วยกติ ที่ก้าหนด
ข้างต้นในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
             หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตผุลและความจ้าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มจี้านวน  หน่วย
กิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นกอ็าจท้าได ้แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา  

14. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัต ิดังนี ้ 
14.1 ประกาศนยีบัตรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจ้านวน 

หน่วยกิต ที่ก้าหนดไว้ในหลักสตูร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่ไมต่่า้กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า  
           14.2 ปริญญาโท  
                14.2.1  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และตอ้งเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ ส้าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รบัการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสา้หรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
                14.2.2  แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสตูร 
โดยจะต้องไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปดิ 
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ หรือน้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่น้าเสนอฉบับสมบรูณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
               14.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสตูร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรอืเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมท้ังเสนอรายงานการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการทีส่ถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็น
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ระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได ้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือสว่นหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
            14.3 ปริญญาเอก  
                 14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผู้มสีิทธ์ิขอท้าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได ้
               ส้าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 
2 เรื่อง  
                  14.3.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสตูร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรอืเทียบเท่า สอบผา่นการสอบวัดคณุสมบัต ิ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท้าวิทยานิพนธ ์เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 

                 ส้าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

15. ช่ือประกาศนียบตัรและชื่อปรญิญา  
15.1 ประกาศนียบัตรบณัฑติ ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Diploma)”  

อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย  
            15.2 ประกาศนยีบัตรบณัฑติชั้นสงู ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (Higher 
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย  

15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส้าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ใน
กรณีที่ปริญญาใดยังมิ ได้ก้าหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา               
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส้าหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การ
ก้าหนดช่ือปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก้าหนด 

16. การประกันคณุภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสตูรก้าหนดระบบการประกันคณุภาพของหลักสตูร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ  
          (1) การก้ากับมาตรฐาน  
         (2) บัณฑิต  
          (3) นักศึกษา  
          (4) คณาจารย ์ 
          (5) หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  
         (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

17. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ด้าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ  อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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18.ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติามแนวทางดังกลา่วได ้หรือมีความจ้าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก้าหนด
ไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  และให้ถือค้าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2558  
 

 
 
     (ลงช่ือ) พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
             พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------- 

 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส้าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 
และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
    ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และก าหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับก้าหนดให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จ้ากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการ
จัดการศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกัน อาทิ ระบบไตรภาค 
หรือระบบจตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือ
การฝึกภาคสนาม การท้าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาคอนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษา
น้ามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ 

จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอน
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ควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน 
ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
    สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคม รวมทั้งมุ่งเน้นการ
เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ 

    ส้าหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่้ากว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา) 
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น  ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจ้าเป็น
อย่างยิ่งในการเปิดสอนและต้องค้านึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นส้าคัญ รวมทั้งค้านึงถึง
ความซ้้าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอ่ืน 

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
    หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มี

ความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไว้ในกลุ่มหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ เท่านั้น  
เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมกับสถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้รับนักศึกษา  ที่ส้าเร็จ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

     ในด้านอาจารย์ผู้สอนจ้านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหากเป็นผู้สอน
จากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๙. จ้านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    ๙.๑ อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ้า

และอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนั้น ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดเช่นกัน  

    ทั้งนี้ อาจารย์ประจ้าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความ สามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ้า
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้นของ แต่ละหลักสูตรในแต่
ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมั ยตลอดเวลา 
เพื่อให้สาธารณชนและส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์
ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

    ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก้าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา
ที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้
ก้าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard 
Classification of Education) 

    ๙.๓ คุณสมบัติด้านต้าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตร กลุ่ม
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วิชาการ และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นต้าแหน่งทางวิชาการที่ได้จากการประเมินผลงานที่
สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้นๆ  

    กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส้าเร็จการศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส้าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี  

    ๙.๔ ส้าหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ ค้าว่า”ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง 
การท้างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถาน
ประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว  

    ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ หรือ
มีต้าแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่ก้าหนดในแต่ละระดับปริญญา โดยให้พิจารณา
จากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

    ๙.๖ ส้าหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระในระดับ 
ปริญญาโท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา 

     ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท้าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้นๆ 

    องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น    

    หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัท
ดังกล่าว 

    ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถท้าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ้าและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรได้ 

    ทั้งนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มี
ความร่วมมือนั้นสามารถท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน  

    บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อท้าหน้าที่อาจารย์ประจ้า อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับนั้นๆ และ
ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้นับรวม

จ้านวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่ส้าเร็จการศึกษาด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้อง
จัดสรรเวลาให้ค้าปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 
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๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้้าซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือ
การจ้างท้ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์   

    หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้้าซ้อนกบังานของผู้อ่ืน หรือมีการจ้างท้ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน้าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท้ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
    การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

ให้สถาบันอุดมศึกษาค้านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนได้ 

    ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได้ และมี
ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

    ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัย
ของผู้เรียน 

    ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน  
    ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 
๑๕. การศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่ งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ผู้ส้าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา 

    ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

    ๑๕.๓ ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่าปริญญาโท 
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทมาก่อน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
    การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสู ตรฉบับที่เสนอส้านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อน้าไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 
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๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
    สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือก้าหนดแนว
ปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  

    ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่
ก้าหนด ให้ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้าเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ้าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
ก้าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค้าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 

----------------------- 
เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 23(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2558 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้  

 
หมวดที ่ 1 
บทท่ัวไป 

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

การศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

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

           บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค้าสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

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

“คณะ”    หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ 
                                                                                   บัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”    หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า 
ส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความว่า     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า   คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี 
                                                  เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”   หมายความว่า   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
“ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า   ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
                                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความว่า     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจา้บณัฑติวิทยาลยั” หมายความว่า   คณะกรรมการประจ้าบณัฑิตวิทยาลัย  

                                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“นักศึกษา”        หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ้านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค้าสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลกัการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณี
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
อธิการบดี และให้อธิการบดีมีอ้านาจวินิจฉัยสั่งการ ค้าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หมวดที ่ 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ให้ด้าเนินการดังนี้ 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน 

หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดได้
ตามความจ้าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก้าหนดระยะเวลาและจ้านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี่า

เท่ากับ  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 ระบบ

ทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 
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ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก้าหนดจ้านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส้าหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

ก้าหนดจ้านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส้าหรับระบบทวิภาค 
9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ  อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม 

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส้าหรับผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญ 
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส้าหรับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเปน็ 2 ประเภท คือ 
13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทย 

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

เนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจด้าเนินการจัดท้าหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การด้าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรที่จดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
14.1 ประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบัตรบณัฑติชั้นสูง ไมเ่กิน 3 ปีการศึกษา 
14.2 ปริญญามหาบณัฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

           14.3   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส้าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8  ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส้าเร็จ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาส้าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

ข้อ 15 การประกันคณุภาพ 
 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก้าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
16.1 อาจารย์ประจ้า หมายถึง บุคคลที่ด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
ส้าหรับอาจารย์ประจ้าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  
16.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ้าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 

สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร 

และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ้าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

16.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้า 
16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ้าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ท้า 

หน้าท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ้าที่คณะแต่งตั้งเพื่อท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาด้าน 

การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้ 

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง 
การให้ค้าแนะน้าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา 

16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ้า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ท้าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
ค้าแนะน้าและควบคุมดูแลการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ 
ท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดในหน้าที่
นั้นๆ 

16.10  อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
ตามที่ก้าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ด้าเนินการ ดังนี ้

19.1 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที ่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะ มีวาระการด้ารงต้าแหน่ง 2 ปี  

19.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 
หลักสตูร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

19.3 หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจดัการและการผลติบณัฑิตของหลกัสูตร 
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19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

19.3.3 ด้าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตร 
19.3.4 ติดตามรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด้าเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค้าแนะน้าเพื่อการพัฒนา 
ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ้าคณะ เพื่อท้าหน้าที่ก้ากับดูแลคุณภาพและการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก้าหนด 

 
หมวดที ่ 5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 21 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

21.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส้าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก้าหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 
21.2    หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส้าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามที่หลักสูตรก้าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญา 

มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก้าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 

21.4    หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส้าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือ 

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด และมีพื้นความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท้าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 

ข้อ 22 การรับสมัคร 
                             ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้อ 23   การรับเข้าศึกษา 
การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะเป็นผู้

ก้าหนดเง่ือนไข วิธีการและจ้านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้า
บัณฑิตวิทยาลัย 

23.2 คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษา เป็น
กรณีพิเศษได้ ท้ังนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.3 คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่้ากว่า 
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21  เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ทั้งนี้ต้อง
ผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

23.4 ในกรณีที่ผู้สมัครก้าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แล้วแต่
กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส้าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่หลักสูตรที่
เข้าศึกษาน้ันก้าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 

23.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นให้เป็นไปตาม ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 24 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 25 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา  

หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของแต่ละ
สาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็น 
นักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การด้าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 

หมวดที ่ 6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ 26 การลงทะเบยีนและการเพิม่หรือถอนวิชาเรียน 
26.1 การลงทะเบยีนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบยีนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศกึษาปกติ 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 9  

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  3 

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่ก้าหนด 

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต  
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก้าหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะกระท้าได้ใน 

กรณีที่จ้านวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจ้านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก้าหนดไว้ข้างต้น และจ้าเป็นต้องส้าเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น  ๆทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้้าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการ 
เรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่้ากว่า 
3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้้าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่้ากว่าระดั บ
คะแนน A ได้ 

26.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส้าเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ี 
ลาพักการศึกษาจะต้องช้าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชา 
ที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 27 เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ 28 การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 29 การเปลีย่นสาขาวิชา  
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 

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

ส้าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 
1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษามาแล้วไม่
เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท้าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

การด้าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30 การเปลีย่นระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่้ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูง
กว่า หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ที่ต่้ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา มีดังนี ้
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่

รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ้าวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์มของส้านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียน หรือ
การสอบปากเปล่า หรือการสอบท้ังสองแบบข้างต้น ส้าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงานของ
กรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด้าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก้าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติดังนี้ 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือท้ัง 
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด้าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ในกรณีที่จ้าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ คณะกรรมการสอบวัด คุณสมบัติ
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย ไม่เกิน  2 คน  
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 
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31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็น

ต้นไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน

ระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้าย
ก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่้า 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท้า
วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์  S หมายถึง สอบผ่าน 
หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย  ผ่าน  หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญา ดุษฎีบัณฑิตมี
สิทธ์ิเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 

31.5.6 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก 1 ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมี
สภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 

31.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส้าหรับนักศึกษาในหลักสูตร  
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ท้าการทุจริตทางวิชาการให้ด้าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การ
พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท้าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับและประกาศที่
ปรับปรุงใหม ่

ข้อ 34 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

ข้อ 35 การประเมินผลรายวิชา ให้ก้าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี ้
ระดับคะแนน       ความหมาย                                ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A  ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม (Excellent)               4.0 
B+  ผลการประเมินข้ันดมีาก (Very Good)                  3.5 
B  ผลการประเมินข้ันด ี(Good)                 3.0 
C+  ผลการประเมินข้ันค่อนข้างด ี(Fairly Good)  2.5 
C  ผลการประเมินข้ันพอใช้ (Fair)   2.0 
D+  ผลการประเมินข้ันอ่อน (Poor)   1.5 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F  ผลการประเมินข้ันตก (Failed)   0   
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สัญลักษณ ์         ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ส้าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน 

กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมินและการแก้สัญลักษณ์ I ให้
ด้าเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F 
เว้นแต่ในกรณีที่จ้าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะที่
รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ้านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ 
โดยต้องแจ้งให้ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบล่วงหน้า 

S  ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช้ส้าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดย 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส้าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดย 
ไม่นับหน่วยกิต W ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส้าหรับรายวิชาที่ได้รับ 
อนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ใน 
กรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็น
ดังนี ้

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไมผ่่าน 

 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร
ส้าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ้ากัดจ้านวนครั้งท่ีสอบ 

ข้อ 37 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่้ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่้ากว่า
มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้้า 

ข้อ 38 การนับจ้านวนหน่วยกิตและค้านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ้านวนหน่วยกิตตาม

หลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
38.2 ในการค้านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค้านวณ 

จากทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้น้าจ้านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค้านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค้านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึ งทศนิยม 4 
ต้าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป ตั้งแต่ต้าแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 
 

หมวดที ่ 8 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ข้อ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท้าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่ แต่
ละหลักสูตรก้าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ท้ังนี้   หลักเกณฑ์
อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

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

ข้อ 41 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก้าหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี) 

ข้อ 42 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
42.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระท้าในทุก

ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
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42.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า ใน
การท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ้าคณะ และส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3 ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้า
ในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ้านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่
ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาน้ัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ้านวนหน่วย
กิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ้านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น 
S เท่ากับ 0 (ศูนย์)) 

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน้าเสนอคณะกรรมการสอบ 
และต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก้าหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก้าหนดจ้านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

42.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้น
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหา
ข้อยุติ 

ข้อ 43 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระส้าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ้านวนหน่วยกิ
ตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถน้าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ้านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับ
จ้านวนหน่วยกิต ดังกล่าว เป็นจ้านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์  S ซึ่งสามารถน้ามานับเพื่อส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้ง
ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ข้อ 44  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การด้าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน 

หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์  S ครบตามจ้านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ 
S ครบตามจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอให้คณบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะท้าการสอบไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ใน
การประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

44.2 การสอบวิทยานิพนธ ์  
44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน้าเสนอ
และตอบค้าถามของผู้ เข้าสอบได้  และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ้านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ้ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ด้าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ้านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก้าหนด ตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบรูณ ์ ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจา้นวนดังกล่าวข้างต้น 
ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ้าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก้าหนด
วันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  
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44.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบตอ้งเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผล โดย
ให้นับ (คณะ) อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น 1  และให้ถือผล
การประเมินตามมติกรรมการจ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การน้าเสนอและตอบค้าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ้านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจ้ากัดเวลาการถาม และการ
ควบคุมให้ด้าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจ้านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก้าหนดตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จ้าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ท้ังนี้จะต้องก้าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มี
เวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  

44.3.4      ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ้านวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไ้ม่เกิน  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 วันท้าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด้าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันท่ีก้าหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็น
โมฆะ  

46.1  ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมี
การอธิบายช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน 45 
วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด้าเนินการได้ทันตามก้าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการ
สอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

46.2  กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน  3  วันท้าการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้  ส้านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ข้อ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มเีหตุสุดวสิัย ให้ถือว่าสอบไม่ผา่นในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 48 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2  มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ได้

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบก้าหนดการ

แก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก้าหนดการแก้ไข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก้าหนด หากไม่ด้าเนินการ

ตามก้าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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การให้โอกาสสอบครั้งท่ี 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ท่ีอื่นแต่อย่างใด 

ข้อ 49 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก้าหนด 
49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ้านวนลักษณะและ

ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 
49.3 ลิ ขสิ ท ธิ์ห รื อสิ ท ธิบั ต ร ในวิท ยานิ พน ธ์ห รือ รายงาน การศึ กษาอิ ส ระ เป็ นขอ ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถน้าไป
เผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน้าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  

กรณีที่การท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ  
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด้าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 

หมวดที ่ 9 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 50 การส้าเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการประจ้าคณะเป็นผู้อนุมตัิการสา้เร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส้าเร็จการศึกษา 

และนักศึกษาจะส้าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
50.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

50.1.1 สอบไดจ้้านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่้ากว่า 3.00 

50.2 หลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ 
50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด้าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด้าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่้ากว่า 3.00  พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด้าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.3 หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ 
50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
50.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
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น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ้านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่้ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก้าหนดเกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาที่ไม่ต่้ากว่าข้อ 50.2 หรือ ข้อ  50.3 แล้วแต่
กรณีได้ 

ข้อ 51 การขออนุมัติปรญิญา 
51.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค้าร้องแสดงความจ้านงขอ

ส้าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษานั้น 
51.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
51.2.1 เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
51.2.2 ไม่ค้างช้าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด้าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดท้า

ตามรูปแบบและจ้านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนด 
51.2.5 การเสนอช่ือผู้ส้าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
ข้อ 52 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ้าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
ข้อ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส้าเร็จ 
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 

53.1 ผู้ส้าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
หรือผู้ส้าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส้าเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นท่ีเป็นองค์ประกอบส้าคัญ 
ต่อการส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส้าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็ น
ข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท้าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มี
ผลตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.3 ผู้ส้าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท้าการอันเป็นท่ีเสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อ 
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้  ให้มีผล
ตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที ่10 
สถานภาพของนักศกึษา 

ข้อ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
54.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค้าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพื่อเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 
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การศึกษา ตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาก้าหนด และช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา
นัน้เรียบร้อยแล้ว แต่ ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค้าร้องและได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา ก่อนการสอบประจ้าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก้าหนดไม่น้อยกว่า  2  สัปดาห์ 
ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์  W 
และนักศึกษาไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นค้าร้องผ่าน 
กระบวนการ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก้าหนด นักศึกษาต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

54.3 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ 
เวลาการลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ้าการ  

54.4 นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพัก 
การศึกษา ยกเว้น มีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย 

54.5 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค้าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง 
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 55 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
            นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้ 

55.1 ตาย 
55.2 ลาออกและไดร้ับอนุมัติแล้ว 
55.3 ส้าเรจ็การศึกษา 
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช้าระ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
55.5 เรียนได้จ้านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ้านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน 

ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่้ากว่า  2.50 
55.6 เรียนได้จ้านวนหน่วยกิตเกินก่ึงหนึ่งจากจ้านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่า 

คะแนนและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่้ากว่า 2.75 
55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันโดย 

ได้สัญลักษณ์ S เป็น 0  ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้ S เป็น 0  ก่อนและหลังการลาพักการศึกษา ถือว่า เป็น
การได้ สัญลักษณ์ S เป็น  0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด 
คุณสมบัติครั้งท่ีสองไม่ผ่าน 

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ด้าเนินการและ/หรือ 
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามทีห่ลักสตูรก้าหนดแล้ว 
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก้าหนด 
55.12 ต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้ 

กระท้าโดยประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา  
            นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืน

ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ 57 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี นับจาก
การปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 

หมวดที ่ 11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 58 บรรดาประกาศ หรือค้าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่
ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
ทั้งนี้ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

       
 
 
 (ลงช่ือ)   

         (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  28/2560) 
เร่ือง  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

-------------------------- 
 
เพื่อให้การด้าเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 31.2 ข้อ 31.5 และ ข้อ 32 เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 6(3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัด
คุณสมบัติ ไว้ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 28/2560) เรื่อง การ
สอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  

3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และ
การสอบวดัคุณสมบัติ 

  3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และ
การสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งท่ี 1)  

ข้อ 4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) หมายถึง การสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก้าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบผ่านเพื่อการส้าเร็จการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบ 
4.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด้าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ภาคการ  ศึกษาละ 1 

ครั้ง ในกรณีที่จ้าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาเดียวกันได้อีก 1 ครั้ง และสามารถจัดสอบในภาคการศึกษา
พิเศษได้ 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

4.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 3.00  

4.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์  S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U  
หมายถึง สอบไม่ผ่าน 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

4.5 นักศึกษาตามข้อ 4.3 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง 
นักศึกษาที่ สอบประมวลความรู้ครั้ งที่ สองแล้วไม่ ผ่ านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึ กษาตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 55.8 
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ข้อ 5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด้าเนินการวิจัยโดย
อิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก้าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้ 

5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือท้ังสองแบบใน 
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด้าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง ในกรณีที่จ้าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ 

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือให้คณบดีคณะที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
5.3.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็นต้นไป 
5.3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษาแผน ก 

แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ 
B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่
ต่้ากว่า 3.50 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท้าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 
 5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน  หรือ U หมายถึง  
สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย 
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 
 5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธิ์เสนอ ขออนุมัติ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 
 5.6 นักศึกษา ตามข้อ 5.3.1 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง และ
ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 27/2560 เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 5.7 นักศึกษาตามข้อ 5.3.2 ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 

ข้อ 6 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 7 ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 

       
      (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
        คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1073/2550) 
เร่ือง  แนวปฏิบัตแิละเกณฑ์การพจิารณาโทษทางวชิาการนักศึกษาทีก่ระท าความผดิอนัมสีาเหตุมาจากการสอบ 

----------------------------------- 
เพื่อใหก้ารพิจารณาลงโทษนกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  หมวดท่ี 12 บทก าหนดโทษ  ขอ้ 41 และขอ้ 42  ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การสอบประจ าภาคของนกัศึกษา พ.ศ. 2547  
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั   

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2541 ประกอบกบัขอ้ 17 ของระเบียบของมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการสอบประจ าภาคของนกัศึกษา พ.ศ. 2547 
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2550 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 14/2550  เม่ือวนัท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.2550   จึงออก
ประกาศก าหนดแนวปฏิบติัและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระท าความผิดอนัมีสาเหตุมาจาก
การสอบไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี   1073/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติและเกณฑ์
การพิจารณาโทษทางวชิาการนกัศึกษาท่ีกระท าความผิดอนัมีสาเหตุมาจากการสอบ” 

ขอ้ 2 ประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั”  หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”   หมายถึง คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ท่ีนกัศึกษาสงักดัอยู ่
“นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถึง การท่ีนักศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝ่าฝืน
ระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ 
“กรรมการคุมสอบ” หมายถึง  ผูท่ี้คณะแต่งตั้งให้เป็นผูค้วบคุมห้องสอบวิชาใดวิชาหน่ึงของการ
สอบ 
“คณะกรรมการสอบ” หมายถึง  คณะกรรมการท่ีคณะแตง่ตั้งใหรั้บผิดชอบด าเนินการเก่ียวกบัการ

สอบประจ าภาคของนกัศึกษา 
ขอ้ 4 เม่ือพบว่ามีนักศึกษา มีพฤติกรรมท่ีอาจฝ่าฝืนระเบียบการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริต  หรือทุจริต ให้

กรรมการคุมสอบ ท ารายงานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ 
ภายในวนัเกิดเหตุ  พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ  (ถา้มี)   
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ขอ้ 5 ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะท างานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวมหลกัฐาน 
ขอ้เท็จจริงต่างๆ   โดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง  และจดัท ารายงานการสอบขอ้เท็จจริง  
ซ่ึงประกอบดว้ย ค าช้ีแจงของกรรมการคุมสอบ  ค าช้ีแจงของนักศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการ
สอบหรือคณะท างาน และหรือ เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นับ
จากวนัเกิดเหตุ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาโทษ 

ขอ้ 6 ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและหลกัฐาน 
และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดงัน้ี 

6.1 ปรับตกในรายวชิานั้น  ในกรณีท่ีพบวา่นกัศึกษามีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบวา่ดว้ยการสอบประจ าภาค
ของนกัศึกษาขอ้ 7 และ 10.1 ของระเบียบดงักล่าว 

6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขา้สอบแลว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณีท่ีพบวา่นกัศึกษาส่อเจตนา
ทุจริต เช่น น าหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบนัทึกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเขา้ห้องสอบ  เวน้แต่อาจารยป์ระจ าวิชาไดอ้นุญาตไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น  ในกรณีท่ีพบว่านักศึกษามี
เจตนากระท าการทุจริตอยา่งชดัเจน เช่น น าหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือบนัทึกในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น และไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
ส่ิงของดงักล่าว เวน้แต่อาจารยป์ระจ าวชิาไดอ้นุญาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

ขอ้ 7 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาให้แลว้เสร็จ
ภายใน 20 วนั หลงัจากวนัสุดทา้ยของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั และแจง้ใหน้กัศึกษาและส านกับริหารและพฒันาวิชาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจาก
วนัท่ีออกค าสัง่ 

ขอ้ 8 ให้ส านักบริหารและพฒันาวิชาการบันทึกผลและประวติัการลงโทษ และแจ้งผูป้กครองหรือผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งของนกัศึกษาผูน้ั้นใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ 9 การสอบกลางภาค หรือการสอบคร้ังสุดทา้ยของรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนระบบชุดวิชาหรือระบบ
อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา และการสอบท่ีอาจารยป์ระจ าวิชาด าเนินการจดัสอบเองให้ใชแ้นว
ปฏิบติัและเกณฑก์ารพิจารณาโทษตามประกาศน้ีไดโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ 10  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นให้สามารถขออนุมติัขยายระยะเวลาการด าเนินการในขอ้ 5 และขอ้ 7 ตาม
ประกาศน้ีได ้ทั้งน้ีขยายไดไ้ม่เกิน 30 วนั และแจง้ใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

ขอ้ 11 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี โดยใหมี้อ านาจการวนิิจฉยัปัญหา การปฏิบติัตามประกาศน้ี 
และใหถื้อค าวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นท่ีส้ินสุด 
 

                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี    4  กนัยายน  พ.ศ. 2550 
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับท่ี  36/2556) 
เร่ือง   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ 

 
เพื่อให้การท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา 
ฉะนั้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2541  

ประกอบด้วย ข้อ  20  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ให้มี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ้าคณะ เพื่อท้าหน้าที่ก้ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ให้
เป็นไปตามที่คณะก้าหนด  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ้าคณะ  โดยวิธีเวียนครั้งที่ 
1/2556  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  คราวประชุมครั้งที่      
42-4/2556   เมื่อวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2556  จึงก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ
การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ  ไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1.  ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลกัสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นไป  

ข้อ 2.  ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ 

ข้อ 3.  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
3.1  เง่ือนไขการยื่นค้าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

3.1.1  ในภาคการศึกษาใด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และผ่านการประเมินผล
ความก้าวหน้าที่ได้สัญลักษณ์ S น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรนั้นๆ สามารถ
ยื่นค้าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ได้ในภาคการศึกษานั้น 

3.1.2  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าที่ได้
สัญลักษณ์ S มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรนั้นๆ ต้องยื่นค้าร้อง
ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

3.2 นักศึกษาต้องยื่นค้าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ. 01 และค้าร้องขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ. 02 ก่อนวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา   

3.3 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน้าเสนอและการ
ตอบค้าถามของผู้เข้าสอบได้  ทั้งนี้  ให้ฝ่ายจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตของสาขาวิชาประกาศให้ผู้สนใจทราบ  ก่อน
การสอบ  ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  จ้านวน
ไม่น้อยกว่า  3  คน  ประกอบด้วย 

3.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการ 
3.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  



    คู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคู่มือนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

  187 

 
3.4.3  อาจารย์ประจ้าหลักสตูร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

3.5  ในวันสอบจะต้องมีกรรมการสอบครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
3.6  การประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
3.7  ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบแก่ผู้เข้าสอบโดยทันทีภายในวันสอบ และรายงานผลการ

สอบตามค้าร้องขอรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.03 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่นักศึกษา
สังกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ เพ่ือเสนอต่อคณบดีพิจารณา 

3.8  กรณีที่ผลการพิจารณาการสอบผ่าน ให้นักศึกษาส่งส้าเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ท่ีผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ที่
งานบริการการศึกษาของคณะ เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา โดยที่ 

3.8.1  ถ้าผลการสอบเป็นการผ่านแบบไม่มีเง่ือนไข ให้นักศึกษาส่งส้าเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ  

3.8.2  ถ้าผลการสอบเป็นการผ่านแบบมีเง่ือนไข ให้นักศึกษาด้าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และ
ส่งส้าเนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ภายใน  20 
วัน นับจากวันสอบ  

3.8.3  หากนักศึกษาไม่ด้าเนินการตามข้อ 3.8.1 หรือ 3.8.2 ให้ถือว่าผลการสอบครั้งนั้นไม่ผ่าน 
3.9 กรณีที่พิจารณาผลการสอบไม่ผ่าน  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ

เดิมต้องยื่นค้าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วศ.วพ.01 ครั้งต่อไป ภายใน  15  วัน  หลังจากทราบผลการ
พิจารณา 

3.10  ในกรณีที่นักศึกษาตามข้อ 3.1.2 ไม่ได้ยื่นค้าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือได้ยื่นค้าร้อง
ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แต่ไม่สามารถสอบผ่านและเสนอแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ตามแบบ บว.23  ได้ทันในภาคการศึกษาที่ก้าหนด จะได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในภาค
การศึกษานั้นเป็น  S = 0 (ศูนย์) 

  ข้อ 4.  การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ 
4.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ครั้งแรกน้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ให้เสนอเค้า

โครงการศึกษาอิสระให้แล้วเสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น  ส้าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 
ครั้งแรก 6 หน่วยกิต ให้เสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

4.2 การเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่งส้าเนาเค้าโครงการศึกษาอิสระ  จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแบบ บว.23 ท่ีผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  
ที่งานบริการการศึกษาของคณะ  เพื่อเสนอต่อคณบดีพิจารณา 

  ข้อ 5.  ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี   6  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

 
(ลงช่ือ) สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ 

(รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  29/2560) 
เร่ือง  การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  

------------------------ 
 

เพื่อให้วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีคุณภาพ 
มาตรฐาน เป็นท่ีเช่ือถือได้ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจริยธรรมใน
การวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่น้าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองด้วยวิธีการที่ไม่
ถูกต้อง สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณา
โทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท้าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก้าหนดแนว
ทางการด้าเนินงานดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 29/2560) เรื่อง การ
ป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 164/2557) เรื่อง การป้องกันการ

คัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับส้านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin 

ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอก หรือน้าผลงานของ
ผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

ข้อ 5 ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา มอบหมายให้นักศึกษาจัดท้ารายงานขอให้ช่วยกันปลูก
จิตส้านึกให้นักศึกษาไม่คัดลอก หรือน้าผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Turnitin 
ตรวจสอบรายงาน และส่ง Turnitin Originality Report พร้อมรายงานด้วย 

ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ควบคุมการท้าวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพ 
และเป็นที่เช่ือถือได้และฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรมในการวิจัย โดยก้าหนดให้นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น ด้วย Turnitin Originality Report พร้อมกับการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษา
อิสระ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในระหว่างการท้าวิจัย การขออนุมัติเค้าโครง การขอ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ  

ข้อ 7 ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin 
Originality Report ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาหลักนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.23 

ข้อ 8 ในขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องส่ง Turnitin Originality Report 
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
ก่อนก้าหนดวันสอบอย่างน้อย 20 วัน โดยแนบมาพร้อมกับ แบบ บว.25  
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ข้อ 9 ผลการพิจารณา Turnitin Originality Report จะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รายงานผลการพิจารณาความคิดเห็นต่อ 
Similarity Index ในแบบ Turnitin Originality Report และให้นักศึกษาน้าแบบ Turnitin Originality Report ส่ง
พร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 

Turnitin Originality Report ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ พิจารณา
และรายงานผล ต้องเป็น Turnitin Originality Report ฉบับที่ตรวจสอบจากรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงาน
การศึกษาอิสระ ภายหลังการสอบ พร้อมส่ง 
 ข้อ 11 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 ข้อ 12 ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 

  
      (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 

    คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  30/2560) 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
------------------- 

 
 เพื่ อให้ การด้ าเนินการเกี่ ยวกับการท้ าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 การท้าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท้า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 30/2560) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท้าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 88/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการท้าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
 ข้อ 4 การลงทะเบียนท้าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

4.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้เมื่อได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรียบร้อยแล้ว  และมีคุณสมบัติครบตามข้อก้าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 

4.2 ให้นักศึกษาเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 5.1.4 และข้อ 5.1.5 

4.3 จ้านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือเป็นไปตามข้อก้าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 
 ข้อ 5 การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ต้องเสนอเค้าโครง 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ้าคณะ และคณบดีคณะ
ที่หลักสูตรสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลาที่ก้าหนด ดังน้ี 

   5.1.1 ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติ เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระภายใน             
1 ปีหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   

   5.1.2 ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจาก 
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  

5.2 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ก่อน 
จึงจะด้าเนินการเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ 

5.3 เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่เสนอขออนุมัติ ต้องจัดพิมพ์ตามแบบฟอร์ม  ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก้าหนด จ้านวนเล่มและแผ่นซีดีบันทึกเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จ้านวนตามที่คณะ/สาขาวิชา
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ก้าหนด และคณะส่งแผ่นซีดีบันทึกเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ จ้านวน 1 แผ่น ให้บัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ 
จะต้องผ่านการตรวจสอบตามโปรแกรม Turnitin พร้อมกับแนบรายงานตามแบบ Turnitin Originality Report  

5.4 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด จะได้ S เท่ากับ 0 ในภาคการศึกษานั้น 

5.5 ช่ือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน และ
ตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 ข้อ 6 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นผู้ประเมินผลความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินผ่านความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ้าคณะ คณบดีคณะ และส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

6.2 การประเมินผลในระหว่างการด้าเนินการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ใช้สัญลักษณ์  S 
(Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่
พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระของนักศึกษา โดยระบุจ้านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ     ที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S 
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจ้านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หากผลการประเมิน
พบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ้านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) 

6.3 ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน้าเสนอคณะกรรมการสอบ และ
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรก้าหนด ให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้คณะพิจารณาก้าหนดจ้านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี 

6.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น S 
เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้
เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระหรือ
อื่น ๆ แล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตร ต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุติ  

หากไม่มีความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน โดย
ได้สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ หากได้ S เป็น 0 ก่อนและหลัง
การลาพักการศึกษา ถือว่า เป็นการได้สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา   

ข้อ 7 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระส้าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ้านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่
สามารถน้าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ้านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ ให้นับจ้านวนหน่วยกิตดังกล่าว 
เป็นจ้านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน้ามานับเพื่อส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้งส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 
 ข้อ 8 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 44 

8.1 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีดังน้ี 
8.1.1 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
8.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 67/2559 
8.1.3 มีผลการประเมินความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยได้

สัญลักษณ์ S ครบตามที่หลักสูตรก้าหนด  
8.2 การขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

8.2.1 นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภายในเวลา 45 วันหลังจากที่
นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
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การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น ๆ ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาได้สัญลักษณ์ S 
ครบตามจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่ท้าการสอบไปพร้อมด้วย  

ในกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอยกเลิกผลการประเมินผลต่อคณะ และแจ้งส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

8.2.2 นักศึกษาต้องเสนอร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่ยังไม่เข้าปก ซึ่งมี
ส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนดในคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์ จ้านวนเท่ากับกรรมการสอบ พร้อมทั้ง
ยื่นค้าร้องขอสอบพร้อมกับแนบ Turnitin Originality Report เพื่อให้คณะอนุมัติการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรก่อนวันก้าหนดสอบอย่างน้อย 
20 วัน  

8.2.3 นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบตามทีม่หาวิทยาลัยกา้หนด 
8.3 การด้าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 44.2 และข้อ 44.3 
8.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับท่ี 65/2559 ข้อ 5.1.6 และข้อ 5.2.6 

8.5 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45 และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

8.6 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
8.6.1 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เข้าสอบและคณบดี

ภายใน 5 วันท้าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด้าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่ก้าหนด   ถือว่าการสอบครั้งนั้น
เป็นโมฆะ   

8.6.2 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไขพร้อมทั้ง
มีการอธิบายช้ีแจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบ
ภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด้าเนินการได้ทันตามก้าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

8.6.3 กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่านโดย
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันท้าการถัดจากวันสอบ ให้คณะแจ้งผลการสอบให้ส้านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

8.6.4 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น โดย
คณะกรรมการสอบต้องแจ้งผลการสอบเช่นเดียวกับข้อ 8.6.3  

8.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 8.6.3 มีสิทธิ์ขอสอบครั้งที่ 2 ได้
ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  

ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 8.6.2 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวัน
ครบก้าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก้าหนดการแก้ไข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก้าหนด หากไม่
ด้าเนินการตามก้าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 น้ี ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด  เช่น การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุใช้เวลาในการศึกษาครบ
ระยะเวลาสูงสุดที่หลักสูตรก้าหนด เป็นต้น  

การอุทธรณ์ผลสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
ก ารล งโท ษ นั ก ศึ ก ษ าที่ ท้ า ก ารทุ จ ริ ต ท างวิ ช าก าร ให้ ด้ า เนิ น ก าร  ต าม ข้ อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 
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เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท้าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือข้อบังคับและประกาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 

ข้อ 9 มาตรฐานวิทยานิพนธ์  
9.1 รูปแบบและการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

และประกาศระบบไอทีสีส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU iThesis) 
9.2 ปกนอกของวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นปกแข็งหุ้มผ้าแร็กซีน 

9.2.1 ส้าหรับวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท ใช้สีกรมท่า (สีน้้าเงินเขม้) 
9.2.2 ส้าหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ใช้สีด้า 

9.3 การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นการเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ้มสัน และติด 
ใบรองปกสีขาว 

9.4 สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็นไปตามคู่มือการท้าวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 10 การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ ์
10.1 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกซึ่งผ่านการตรวจสอบความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสอบแล้วจ้านวน 1 ชุด พร้อมแนบส้าเนาเอกสารรับรองการแก้ไขในข้อ 8.6.2 และหลักฐานการ
ตีพิมพ์ที่เสนอขอส้าเร็จการศึกษา และ Turnitin Originality Report ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันท้าการ 
หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบ 

10.2 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความเรียบร้อยทั่วไปของวิทยานิพนธ์ 
ภายใน 3 วันท้าการ นับจากวันที่ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ถ้าหากมีข้อผิดพลาดนักศึกษาจะต้องรีบด้าเนินการแก้ไขแล้ว
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน 

10.3 นักศึกษาไม่สามารถด้าเนินการตามระยะเวลาในข้อ 10.1 และ 10.2 ให้จ่ายค่าปรับวันละ100 
บาท และในกรณีที่ไม่ด้าเนินการตามระยะเวลาภายใน 45 วัน ถือว่าการสอบผ่านวิทยานิพนธ์เป็นโมฆะ ต้อง
ด้าเนินการขอสอบใหม่ 

10.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ให้กับคณะเพื่อให้คณบดีลงนาม ภายใน 
1 วัน หลังจากท่ีนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 10.1 

10.5 นักศึกษาต้องรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วไปด้าเนินการ
เข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ต้นฉบับจ้านวน 1 เล่ม ส้าเนา 3 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานในข้อ 9 จ้านวน 3 แผ่น ส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คณบดีลง
นามรับรอง 

10.6 เมื่อนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามข้อ 10.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะทราบ
ภายใน 1 วันท้าการ  

ข้อ 11 การส่งรายงานการศึกษาอสิระฉบับสมบรูณ ์
11.1 ให้อนุโลมใช้รูปแบบเช่นเดียวกับรูปแบบวิทยานิพนธ์ หรือรูปแบบตามที่คณะก้าหนด 
11.2 นักศึกษาต้องส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึก

ข้อมูลฉบับเต็ม ซึ่งคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมการตีพิมพ์หรือน้าเสนอผลวิจัยที่ใช้ประกอบการ
ส้าเร็จการศึกษา ต่อคณะ ภายใน 3 วันท้าการ   

11.3 ให้คณะเสนอผลการสอบ ส้าเนาเอกสารรับรองการแก้ไข และหลักฐานการตีพิมพ์ หรือการ
น้าเสนอผลการวิจัยที่ประกอบการขอส้าเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ได้รับ
เอกสารรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก  

11.4 ให้คณะส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไม่เย็บเล่ม จ้านวน 1 เล่ม และแผ่น 
ซีดีบันทึกข้อมูลฉบับเต็มต่อส้านักหอสมุด 

ข้อ 12 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ด้าเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 14 ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสังการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 
 
      (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
        คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  31/2560) 
เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ 

---------------------- 
  

เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 6 (3) 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก้าหนด    แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ 
ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 31/2560) เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 71/2548) เรื่อง แนวทางการ

ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ  
ข้อ 4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษาอิสระ ต้องประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน 

คือ 
4.1 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 
4.2 การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการน้าเสนอผลงานและการตอบค้าถามโดย

วิธีการสอบปากเปล่า 
ทั้งนี้ ให้มีการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ

กรรมการสอบการศึกษาอิสระ 
ข้อ 5 แนวทางการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่าน

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระอาจพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาอิสระ จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
5.1 ความสา้คัญของปัญหาในการวิจัย 

5.1.1  ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องท้าการวิจัย เพื่อตอบปัญหาของการวิจัยนั้น ๆ  
5.1.2 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบัน 
5.1.3 ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
5.2.3 ความเป็นไปได้ในการท้าวิจยัตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด 

5.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
5.3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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5.3.2 การวิเคราะห์และน้าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
5.3.3 การเช่ือมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้อการวิจัย 

5.4 วิธีการด้าเนินการวิจัย 
5.4.1 ความเหมาะสมของของวิธีการวิจัยที่ใช้ 
5.4.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ 
5.4.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย เทคนิควิจัย การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
5.4.4 ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
5.4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการด้าเนินการวิจยักับวัตถุประสงค ์
5.4.6 ความมีเหตผุลและความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 

5.5 ผลการวิจัย 
5.5.1 ความเหมาะสมของล้าดับขั้นตอนในการน้าเสนอผลการวิจัย 
5.5.2 ความชัดเจนของผลการวจิัยหรือความรู้ทีไ่ดร้ับ 
5.5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวิจัย เช่น การใช้กราฟ ตาราง รูปภาพที่เหมาะสม 
5.5.4 ความสอดคล้องของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค ์

5.6 การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวจิัย 
5.6.1 ความเหมาะสมในการวเิคราะห์ข้อมูล เช่น การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม 
5.6.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัย มาใช้ใน

การตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ 
5.6.3 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจัย 

5.7 การสรุปและข้อเสนอแนะ 
5.7.1 ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สมัพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
5.7.2 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
5.7.3 ความรู้ทีไ่ด้จากการวิจัย 
5.7.4 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่ควรท้าต่อไปในอนาคต 

5.8 คุณภาพของการเขียนวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 
5.8.1 คุณภาพของบทคัดย่อ 
5.8.2 ความเหมาะสมถูกต้องของการจัดโครงสร้างของเนื้อหา 
5.8.3 ความถูกต้องของการอ้างอิง 
5.8.4 ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน 

5.9 การน้าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทีไ่ด้มาตรฐาน   

ข้อ 6 แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการน้าเสนอผลงานและการตอบค้าถาม โดย
วิธีการสอบปากเปล่า อาจประเมินจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

6.1 การน้าเสนอผลงาน 
6.1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนา้เสนอ 
6.1.2 ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ในการน้าเสนอ 
6.1.3 การน้าเสนอเนื้อหาเป็นล้าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
6.1.4 การเสนอแนวความคดิมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 

     6.1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมั่นของผู้น้าเสนอ 
6.1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหาที่น้าเสนอกับที่เขียนในวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ 
6.1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

6.2 การตอบคา้ถาม 
6.2.1 ความสามารถในการให้เหตผุลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
6.2.2 ความสามารถในการตอบคา้ถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัย 
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6.2.3 ความเข้าใจในงานวิจัยท่ีท้าและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการวิจัยต่อองค์ 
ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ 7 แนวทางตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ในประกาศนี้ก้าหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ ใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการสอบ คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจก้าหนดใช้เป็นบางส่วน
หรือก้าหนดเพิ่มเติมอีกก็ได้ โดยค้านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับลักษณะวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ 8 การก้าหนดระดับคะแนน และน้้าหนักการประเมิน ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ก้าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะที่สาขาวิชานั้น ๆ สังกัด และจัดท้าเป็นประกาศของคณะให้ชัดเจน หรืออาจใช้หลักเกณฑ์ดังนี้  

         Excellent      80-100 % 
  Good   70-79 % 
  Pass   60-69 % 
  Fail   < 60 % 
ข้อ 9 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาแต่ละราย ต้องมีการบันทึกไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร โดยให้มีการบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบและแจ้งผู้เข้าสอบ
รับทราบ ท้ังนี้เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ 10 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 11 ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณัฑิตวทิยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑติ
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560  
 
 
 
                            (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 

                                                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 66/2559) 
เร่ือง  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
-------------------------- 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21.4 ข้อ 31.6 ข้อ 
32 และข้อ 50.3.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก้าหนดนั้น เพื่อให้การด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2559 จึงได้ก้าหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส้าหรับผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 66/2559) เรื่อง เกณฑ์
การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส้าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต” 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑติวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 76/2548) เรื่อง เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

3.2  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่1) 

ข้อ 4.  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ให้ใช้การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส้าหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี ้

TOEFL (Paper  Based)   ไม่ต่้ากว่า  500  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)    ไม่ต่้ากว่า  173  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Internet Based)   ไม่ต่้ากว่า    61  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่้ากว่า  500  คะแนน  หรือ 
IELTS  (Academic  Module)    ไม่ต่้ากว่า   5.5  คะแนน  หรือ 
TU-GET (1000 คะแนน)     ไม่ต่้ากว่า  550  คะแนน  หรือ 
CU-TEP  (120  คะแนน)     ไม่ต่้ากว่า    70  คะแนน 

5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 
Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน     ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 4 ขึ้นไป 

5.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดในข้อ ข้อ 5.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ    จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี ้
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ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 
ทักษะการอ่าน ระดับ 3  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students II 
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 
ทักษะการเขียน ระดับ 3  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students II 

และสอบผ่านภายใน 2 ปี  
5.4 ถ้าผู้เข้าศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อ 5.3 

ผู้เข้าศึกษา จะต้องน้าผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในข้อ 5.1 มายื่นภายใน 2 ปี   
 ข้อ 6. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 5 ใช้เป็นเกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาได้   

ข้อ 7. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 5.1 หรือ 
ข้อ 5.2 ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท้าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ข้อ 8. ส้าหรับนักศึกษาที่ยังไมผ่่านเกณฑภ์าษาอังกฤษท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ด้าเนินการเข้า
อบรมวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1, 2 และ 3 ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 76/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นก้าหนด 
นักศึกษาจะต้องด้าเนินการยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับน้ี 

ข้อ 9. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10. ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยสั่งการ ค้าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม พ.ศ.  2559 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 
                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2559) 

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

-------------------------- 
 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 50.2 นักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่จะส้าเร็จการศึกษาได้ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นั้น เพื่อให้
การด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส้าเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จึงได้ก้าหนด
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไว้ดังน้ี 

ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2559) เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต” 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลัย ดังต่อไปนี้  

  3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 77/2548) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ ภาษาอังกฤษ  ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

  3.2   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 7/2550) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่1) 

  3.3   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่2) 

ข้อ 4.  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้
เกณฑ์    ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 4.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

   TOEFL (Paper Based)   ไม่ต่้ากว่า 470 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Computer Based)  ไม่ต่้ากว่า 150 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่้ากว่า   52 คะแนน หรือ 
   TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่้ากว่า  470 คะแนน หรือ 
   IELTS (Academic Module)  ไม่ต่้ากว่า  5.0 คะแนน หรือ 
   TU-GET (1000 คะแนน)   ไม่ต่้ากว่า 500 คะแนน หรือ 
   CU-TEP  (120 คะแนน)   ไม่ต่้ากว่า  60  คะแนน 

 4.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 
Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน     ระดับ 3 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 3 ขึ้นไป 

 4.3 หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ตามข้อ 4.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ   จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Master’s Students  
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ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Master’s Students  
และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 4.1 หรือ 
4.2   ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท้าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ข้อ 6. ส้าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ด้าเนินการสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ลงทะเบียนรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate 
Student หรือการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นก้าหนด นักศึกษา
จะต้องด้าเนินการ  ยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยสั่งการ ค้าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
 
 

 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  21/2560) 

เร่ือง  การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยหรือมากกว่าท่ีก าหนด 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก้าหนดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้า
คณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศ
ไว้ดังน้ี 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  21/2560)  เรื่อง  
การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก้าหนด” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 78/2550) เรื่อง การลงทะเบียน
วิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก้าหนด  
 ข้อ  4  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก้าหนดสามารถท้าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

4.1  จ้านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตร มีจ้านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก้าหนดและ 
จ้าเป็นต้องส้าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

      ทั้งนี้ ในกรณีการลงทะเบียนมากกว่าท่ีก้าหนด ต้องไม่มากกว่า 20 หน่วยกิต 
  4.2  ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจ้านวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก้าหนด 
  4.3  ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 
  4.4 กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ  
 ข้อ  5  การขอลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าท่ีก้าหนด ให้นักศึกษายื่นค้าร้องโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 ข้อ  6  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก้าหนดตามข้อ 4.1และ 4.2 ให้คณบดีของคณะที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้อนุมัติ  
 ข้อ  7  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก้าหนดตามข้อ 4.3 และ 4.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
 ข้อ  8  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  

      ข้อ 9  ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณัฑิตวทิยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑติ
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 

     
 (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 22/2560) 

เร่ือง  การขอเพ่ิมและการถอนวชิาเรียน 
---------------------- 

 
 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย

อ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ

ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2560) เรื่อง การขอ

เพิ่มและการถอนวิชาเรียน” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 78/2548) เรื่อง การขอเพิ่มและ

การถอนวิชาเรียน  

ข้อ 4 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 3 วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษหรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาท่ัวไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

5.1 ถ้าถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษาวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่ม

เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript) การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่ วไป หรือประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2 ถ้าถอนรายวิชา หลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษา

ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือที่หลักสูตร

ก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้น จะได้สัญลักษณ์ W และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่สังกัด 

ข้อ 6 การขอเพิ่มหรือถอนรายวิชานั้น เมื่อขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 26.2 และ 26.3 

ข้อ 7 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 8 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 

  
 
 

 (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
               คณบดีบัณฑิตวิทยาล ั
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  23/2560) 

เร่ือง  การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
-------------------------- 

 
เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึ กษาระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษา พ .ศ . 2559 ข้ อ  28 อาศั ยอ้ านาจตามความ ในข้อ  6 (3) แห่ งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชา ไว้ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  23/2560) เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบณัฑติศึกษาจากการศึกษาในระบบ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  22/2550) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ  
ข้อ 4  ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา  

ข้อ 5 ผู้มีสิทธ์ิขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 6 ก้าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวชิา 
6.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นค้าร้อง 

ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค้าร้องได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของ
รายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอเทียบโอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาตามค้า
ร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ก้าหนด เป็นวันยื่นค้าร้อง และแจ้ง
ผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และส้านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ข้อ 7. เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบ
โอน 

7.1 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคา่คะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันลงทะเบียนรายวิชานั้น ถึงวันที่

มหาวิทยาลัยได้รับค้าร้องขอเทียบโอน   
7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส้านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจตามกฎหมายรับรอง 
7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
7.1.4 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่้ากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือแต้ม

ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของรายวิชา
นั้นก้าหนด 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่น้ามาค้านวณ 
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่เป็น
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว ท้ังนี้ การก้าหนดสัดส่วนภาระงาน จ้านวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์ท่ีเทียบโอนได้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัย 

7.1.7 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินหน่ึงในสาม 
ของจ้านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน   

7.1.8 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

7.1.9 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ัน
ปี และภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอน 
    7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 
 7.2.2 คณะกรรมการประจ้าคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาผล ตามข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณา

รับการเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้น้าเสนอขออนุมัติต่อคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 ใหค้ณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560  

 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
                          คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  24/2560) 
เร่ือง  การเปลี่ยนสาขาวิชา 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การเปลี่ยนสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 29 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
จึงก้าหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสาขาวิชา ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2560) เรื่อง  การ
เปลี่ยนสาขาวิชา” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2548) เรื่อง การเปลี่ยน

สาขาวิชา  
ข้อ 4  การเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและ

สาขาวิชาใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากคณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด 
ข้อ 5  นักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้อง 

5.1  ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
5.2  มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้องได้

ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณีและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
5.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่้ากว่า 3.00  
ส้าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากท่ีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษามาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท้าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ 6 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้ 

ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรียนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ โดยนับรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม 

ข้อ 8  การปรับรหัสประจ้าตัวนักศึกษา ให้ปรับรหัสประจ้าตัวนักศึกษาใหม่ โดยให้ใช้รหัสตามปีการ ศึกษาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและปรับรหัสตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

ข้อ 9  การด้าเนินการ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ยื่นค้าร้องต่อคณะที่หลักสูตรสาขา วิชาใหม่สังกัด 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า  6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

ข้อ 10  การพิจารณาให้เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คณบดีคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่สังกัดเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการประจ้าคณะ 

ข้อ 11  ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 12  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 13  ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี    25   มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 
   
 (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
        คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  25/2560) 

เร่ือง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
เพื่อให้การเปลี่ยนแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการให้ โอกาส

ทางการศึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอ้านาจตาม
ความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้า
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแผนการศึกษา ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 25/2560)   เรื่อง การ
เปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2552) เรื่อง การเปลี่ยน

แผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อ 4 ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา  
“แผนการศึกษา” หมายความว่า  แผนการศึกษาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเข้า

ศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มี 2 แผน คือ แผน ก 
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท้าวิทยานิพนธ์ 
ดังนี้ แผน ก แบบ ก 1 ท้าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก้าหนดให้
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท้ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่
หลักสูตรก้าหนด แผน ก แบบ ก 2 ท้าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้น
การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท้าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
มีการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 
หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 แบบ คือ แบบ 
1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท้าวิทยานิพนธ์
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจก้าหนดให้มี
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือท้ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
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เพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรก้าหนด ดังนี้  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส้าเร็จ
ปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส้าเร็จปริญญาบัณฑิต 
จะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบ 2 
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท้าวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส้าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้อง
ท้าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษา
ที่ส้าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท้าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ข้อ 5 การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายความว่า การเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและ
สาขาวิชาเดียวกัน 

ข้ อ  6 ผู้ มี สิ ท ธิ์ ขอ เป ลี่ ย น แผน การศึ กษ า  ได้ แก่  นั ก ศึ กษ าที่ ผ่ าน การคั ด เลื อ ก เข้ าศึ กษ าใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผนการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ 

ข้อ 7 หลักเกณฑ์และการด้าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 7.1 การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ท้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องด้าเนินการภายใน 1 ปี

การศึกษา ในกรณีที่ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง และให้น้าเสนอคณะกรรมการ
ประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

7.2  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.2.1 รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว ในแผนการศึกษาเดิมที่เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาใน

แผนการศึกษาใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชาที่มีระดบัคะแนนไม่ต่า้กว่าค่าคะแนน  ตัวอักษร B หรือระดับคะแนน
ตัวอักษร S และน้าค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีที่มิได้เป็นรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่ ไม่สามารถ
โอนหน่วยกิตได้ 

7.2.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามแผนการศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
ส้าหรับจ้านวนหน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผ่านแล้ว หากมีเนื้อหา
สาระเกี่ยวข้องกัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
อิสระ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้พิจารณา 

7.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นค้าร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

7.4 ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวัน
ยื่นค้าร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และส้านักบริหารและพัฒนาว ิชาการ 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560   
 

 
             (รองศาสตราจารย์สรุศกัดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 

                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  26/2560) 

เร่ือง  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การด้าเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบั งเกิ ดผลดีแก่นั กศึ กษา อาศัยอ้ านาจตามความในข้อ  6 (3) แห่ งข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ้าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก้าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่้ากว่า
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2560) เรื่อง การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่้ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 79/2548) เรื่อง การลงทะเบียน

เรียนวิชาในระดับที่ต่้ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา  
 ข้อ 4  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับที่ต่้ากว่าหลักสูตรที่ตนเข้าศึกษาได้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชา 
 ข้อ  5  การลงทะเบี ยน เรียนรายวิชาที่ มี เ ง่ือนไขของรายวิชา (Prerequisite) อาจได้ รับยกเว้น                 

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นเง่ือนไขที่ต้องเรียนมาก่อน ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก้าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ในกรณีที่ไม่มี
ระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก้าหนดส้าหรับหลักสูตรที่นักศึกษานั้น ๆ เข้าศึกษา 

 ข้อ 7  การนับจ้านวนหน่วยกิต และการคิดค่าคะแนน ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือไม่อยู่ในข้อก้าหนดของหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) 

ข้อ 8  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 9  ในกรณีที่มิได้ก้าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ้านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
 คณบดบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  27/2560)  

เร่ือง  การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
เพื่อให้การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 30 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  27/2560) เรื่อง  การ
เปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 74/2548) เรื่อง การเปลี่ยนระดับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”   หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“รายวิชา”  หมายความว่า กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 

      “หลักสูตรเดิม”  หมายความว่า หลักสตูรที่นักศึกษาก าลังศึกษา 
     “หลักสูตรใหม่”  หมายความว่า หลักสตูรที่นักศึกษาต้องการเปลีย่นระดับการศึกษา 

“การเปลี่ยนระดับการศึกษา” หมายความว่า  การเปลี่ยนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 
ที่ก าลังศึกษาให้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา 
เดียวกันในระดับที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าหลักสูตรที่ก าลัง
ศึกษานั้น 

ข้อ 5 ผู้มีสิทธ์ิขอเปลี่ยนระดับการศึกษา   
5.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
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5.2 กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ผู้มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

5.2.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F  มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์
อันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ 

5.2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

5.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
5.3 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ในกรณีต่อไปนี้ 
5.3.1 สอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผ่าน 
5.3.2 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน 
5.3.3 สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน 
5.3.4 คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ข้อ 6 หลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับการศึกษา 
6.1 การขอเปลี่ยนระดับการศึกษาส าหรับนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ  สามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
6.2 การโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา 

 6.2.1 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในหลักสูตร
ใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชา ท่ีมีค่าคะแนน B หรือ S และน าค่าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 

6.2.2 รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วในหลักสูตรเดิม ท่ีมิได้เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชา 
ในหลักสูตรใหม่ แต่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับบางรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ให้พิจารณาเทียบโอนได้   โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 

6.2.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ใหม่ ทั้งนี้ กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสูงกว่าหลักสูตรที่ก าลังศึกษาต้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แล้ว
เสร็จภายในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา 

6.3 การนับระยะเวลาการศึกษา 
6.3.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับต่ ากว่าไปหลักสูตรระดับสูงกว่า ให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่โดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม 
6.3.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับสูงกว่าไปหลักสูตรระดับต่ ากว่าให้นับ

ระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรเดิม ท้ังนี้ ระยะเวลาที่เหลือภายหลังการเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องไม่
มากกว่าระยะเวลาตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่ 

6.4 การเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้เปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับ
การศึกษา โดยใช้รหัสตามปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรเดิม และเปลี่ยนรหัสตามระดับการศึกษา และ
สาขาวิชาของหลักสูตรใหม่ 

6.5 การเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรใหม่
และแจ้งผลการอนุมัติไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ข้อ 7 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

ข้อ 8 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 10 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 11 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ถือเป็นสิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 

       
      (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
        คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  32/2560) 
เร่ือง  เง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา 

-------------------------- 
  

เพื่อให้การด าเนินการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม

ความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือส่วนงานที่

เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงก าหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการ

ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  32/2560) เรื่อง เงื่อนไข

และแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548) เรื่อง เงื่อนไขและแนว

ปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา  

ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที ่

4.1 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ข้อ 55.2 และ 55.4 

4.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ก่อนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
4.3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

ข้อ 5 การขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บุคคลที่ประสงค์จะขอคืนสถานภาพ

เป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัดไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาทั้งหมดคือ ก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่ถูกให้พ้นสภาพและหลัง

การคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา รวมแล้วไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบข้างต้น ข้อ 14  

ข้อ 7 การนับหน่วยกิต ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้วทั้งหมด ส่วนรายวิชาที่ยังไม่มีการ

ประเมินผล จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพ ผู้ที่ ได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพเป็นนักศึกษาต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมที่ เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัเปน็ผู้รักษาการตามประกาศนี้  
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ข้อ 10 ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ถือเป็นสิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 

       
      (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
        คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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