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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ ๑๒๕๗ /๒๕๖๐) 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

--------------------------------- 

 

เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนดี เก่ง และมีศักยภาพสูง มีโอกาสได้สมัครเข้าเป็น

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบปกติ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยให้ได้รับการน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และ

รองรับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่ระดับของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานวิจัยที่มีผลกระทบ 

(impact) สูงต่อการแก้ปัญหาของสังคม และการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมทั้งการเชื่อมโยงบูรณาการงานวิจัย ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม            

จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากรณีที่รับเฉพาะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ทุกหลักสูตร          

ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น             

พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๕ ของตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่           

๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ

วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๐) เรื่อง 

หลักเกณฑก์ารรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๗๖๒/๒๕๕๖) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
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ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือ

หัวหน้าส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

“สาขาวิชา”  หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะมอบหมายให้

ท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและ

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์

รวมของคณะนั้น ๆ  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ งจาก

คณบดี เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบั ณฑิ ต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ ๕ ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องมี

คุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๑ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

๕.๑ การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 

 กรณีทีเ่ป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก

หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี 

๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๗ ภาคการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ๙ ภาคการศึกษา 

(หลักสูตร ๕ ปี) ๑๑ ภาคการศึกษา (หลักสูตร ๖ ปี) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ
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คะแนนสูงสุด ๔.๐๐ หรือ หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือโครงงานวิจัย  

๓) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

 กรณีของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก

หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี 

๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบคะแนนสูงสุด ๔.๐๐ หรือ หากมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือ

โครงงานวิจัย 

๓) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

๕.๒ การเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

๑) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังรอสอบ

วิทยานิพนธ์ และมีคะแนนเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ หรือถ้ามี

คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างานด้านการวิจัยและ

พัฒนาวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

  ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี 

๒) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา

อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๗ ภาคการศึกษา 

(หลักสูตร ๔ ปี) ๙ ภาคการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ๑๑ ภาคการศึกษา (หลักสูตร ๖ ปี)  

ไมต่่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบคะแนนสูงสุด ๔.๐๐  

 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท า

วิจัย หรือโครงงานวิจัย 
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๓) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ในสาขาวิชาที่

ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา  

๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  

๕.๓ มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

๕.๔ คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๖ วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ก าหนดการรับสมัคร ทุกปีการศึกษา ในระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี 

๖.๒ ยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์  

๖.๓ บัณฑิตวิทยาลัย สรุปจ านวนผู้สมัครพร้อมแจ้งให้คณะ/สาขาวิชา ที่มีผู้สมัครทราบ 

ข้อ ๗ การคัดเลือกเข้าศึกษา 

๗.๑ ให้คณะแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๗.๒ การพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับประวัติและผลงานของผู้สมัคร 

๗.๓ จ านวนรับเข้า ให้เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของหลักสูตร  ทั้งนี้ นักศึกษา

ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรแนบมาด้วย 

๗.๔ รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ ๘ ให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป 

ข้อ ๙ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับเข้าและน าเสนอคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ ๑๐  กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่อาจปฏิบัติตามข้อ  ๕  ได้ คณะอาจเสนอคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

ข้อ ๑๑  ในกรณีท่ีมิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด   
   

ประกาศ ณ วันที่     ๔   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      (ลงชื่อ)      กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
             (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


