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ตอนที ่6 
แนวปฏิบัติต่างๆ ทีค่วรทราบ และถือปฏิบัติ 

 
6.1 การขอท าบัตรประจ าตวันักศึกษา  
นักศึกษาใหม่ ในวนัส่งเอกสารรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  นักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรูปถ่าย

จ านวน 1 รูป ขนาด 1 น้ิว  เพื่อท าบัตรประจ าตวันักศึกษา และส านักบริหารและพฒันา
วชิาการจะด าเนินการส่งใหค้ณะท่ีนกัศึกษาสงักดั หลงัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 1 สปัดาห์  

นักศึกษาเก่า 1. กรณีบตัรหมดอายหุรือบตัรช ารุด 
เขียนใบค าร้องท าบตัรใหม่  พร้อมแนบบตัรเดิมและยืน่ค  าร้อง   
ช าระเงิน  100 บาท  ณ กลุ่มภารกิจบริการ ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

2. กรณีบตัรหาย  
เขียนใบค าร้องท าบตัรใหม่ พร้อมทั้งแนบใบแจ้งความ  และยืน่ 
 ค าร้องช าระเงิน 100 บาท  ณ กลุ่มภารกิจบริการ ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ 
    ผูช้ายไม่สวมเส้ือยดื 
    ผูห้ญิงไม่สวมเส้ือยดื เส้ือไม่มีแขน 

วนัเวลา  วนัจนัทร์ – วนัเสาร์    เวลา 09.00 น. - 15.30 น. 
 

6.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 ส านกับริหารและพฒันาวิชาการไดพ้ฒันาระบบทะเบียนใหม่ เป็นระบบ WEB-BASE ท่ีให้บริการ
นกัศึกษา อาจารย ์ เจา้หน้าท่ีไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จากเครือข่าย Internet  http://reg.kku.ac.th  โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
1. เขา้สู่ระบบ : LOGIN  ก่อนท่ีนกัศึกษาจะเขา้ไปลงทะเบียนได ้นกัศึกษาตอ้งท าการ Login    เขา้สู่ระบบก่อน 

โดยคลิกท่ีเมนู  "เขา้สู่ระบบ" จากนั้นให้นักศึกษาใส่รหัสประจ าตวันกัศึกษาและรหัสผ่าน ซ่ึงรหัสผ่าน
เร่ิมตน้ของนกัศึกษาคือรหัสประจ าตวันกัศึกษาเอง เช่น รหัสประจ าตวั 575080034-9 รหัสผ่านคือ รหัส
ประจ าตวัประชาชน  เม่ือนกัศึกษาใส่รหัสประจ าตวัและรหัสผ่านแลว้ คลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” ในหนา้จอ
ดา้นล่าง(นกัศึกษาสามารถเปล่ียนรหสัผา่นของตนเองไดใ้นภายหลงั) 

2. ลงทะเบียน 
เม่ือนกัศึกษาท าการ Login แลว้คลิกท่ีเมนู  "ลงทะเบียน"  ดา้นซา้ยมือเพ่ือเขา้สู่หนา้จอลงทะเบียนจากนั้น 
เลือกรูปแบบการลงทะเบียนซ่ึงมี  2  แบบ คือ 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติใชใ้นการลงทะเบียนทัว่ไป  ใหป้้อนรหสัวชิาและกลุ่มเรียนท่ีตอ้งการลงทะเบียน
และกดปุ่ม "บนัทึก" 

 
 

http://reg.kku.ac.th/


 
 

แนวปฏิบติัต่างๆท่ีควรทราบ และถือปฏิบติั 
 

434 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เม่ือตอ้งการลงทะเบียนขา้มระดบัการศึกษาเลือกรูปแบบการศึกษาหรือ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนเองได ้วิธีใชง้านเลือกระดบัการศึกษา ป้อนรหัสวิชา, 
กลุ่มเรียน, จ านวนหน่วยกิตและเลือกระบบเกรดท่ีตอ้งการลงทะเบียน เช่น CD AU SU VS 
จากนั้นกดปุ่ม  "บนัทึก"  เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

  หากนกัศึกษาตอ้งการยกเลิกรายวิชาท่ีเลือกไวใ้ห้กดปุ่ม "(ลบ)" ดา้นหลงัรายวิชา
นั้นๆ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถแกไ้ขรายการลงทะเบียนท่ีท าไวไ้ดจ้นมัน่ใจแลว้จึงท าการยืนยนัการ
ลงทะเบียน 

3. ยนืยนัการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆ หากนกัศึกษายงัไม่ท าการยืนยนัการลงทะเบียน ท าไดโ้ดยคลิกท่ี  
"เมนู"   "ยืนยนัการลงทะเบียน" จากหน้าจอดา้นซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการ
ลงทะเบียนและตารางสอบของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดเ้ลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ม “ยืนยนัการ
ลงทะเบียน” เม่ือทานผลรายการจนมัน่ใจเม่ือยืนยนัการลงทะเบียนแลว้จะถือเป็นการส้ินสุด จะ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการอีกไม่ได ้

4. การลงทะเบียนชา้/เพ่ิม/ถอน 
เม่ือถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนชา้เมนู  "ลงทะเบียนชา้" จะปรากฏข้ึนแทนเมนูลงทะเบียน
นกัศึกษาจะด าเนินการเช่นเดียวกบัการลงทะเบียนเรียน  และเม่ือถึงช่วงท่ีนกัศึกษาท าการเพ่ิม/ถอน 
รายวิชา เมนู  "ลงทะเบียนเพ่ิมถอน"  จะปรากฏข้ึนนกัศึกษาบนัทึกขอ้มูลการเพ่ิม/ถอน รายวิชา 
และมาช าระเงินท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผล   

   นกัศึกษาสามารถพิมพใ์บแจง้ยอดการช าระเงินทาง WEB ไดท้ัว่ประเทศ และน าไป
ช าระเงินท่ีธนาคาร 6  แห่ง ทุกสาขาทัว่ประเทศ  หรือท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่งทัว่ประเทศ  หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ  ตามวนัท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ยอดฯ  

 

6.3 การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
  ผูมี้สิทธ์ิขอโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวิชา จะตอ้งยื่นค าร้องเทียบ

โอนรายวชิาภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้
เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ใหค้ณะท่ีสาขาวชิาสงักดั พิจารณาการโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 
ตามค าร้องของนกัศึกษาให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนั นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนด
เป็นวนัยืน่ค  าร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงับณัฑิตวิทยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 
รายวิชาท่ีประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาท่ีสอบผ่านมาแลว้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวนั
ลงทะเบียนรายวชิานั้นถึงวนัท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บค าร้องขอเทียบโอน  

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ฉบบัท่ี 22/2550 
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การขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา ยื่นค าร้อง (บว. 36) ท่ีงานบริการ

การศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคา้โครง
รายวชิาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเวน้ผูข้อเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอเทียบโอน
ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ใหแ้นบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเท่านั้น 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 22/2550 

 งานบริการการศึกษาคณะแจง้ผลการอนุมติัไปยงับณัฑิตวทิยาลยั และส านกับริหาร ฯ 
 

6.4 การขอแจ้งการเปลีย่นช่ือ - ช่ือสกลุ 
          กรณีที่ช่ือ-ช่ือสกุลของนักศึกษาไม่ถูกต้อง   หรือมีการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล หรือเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ/ยศ              
หากนกัศึกษาประสงคจ์ะขอใหเ้ปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนประวติัส านกับริหารและพฒันา
วชิาการ อาคารศูนยว์ชิาการ โดย 

กรอกขอ้ความในค าร้องยื่นต่อ ผูอ้  านวยการส านกับริหารและพฒันาวิชาการ พร้อมทั้งแนบส าเนา
เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐาน  อยา่งละ 3 ชุด  คือ 

1. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล และทะเบียนสมรส  หรือค าสั่งเล่ือนยศ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 

    กรณีการขอแก้ไขตวัสะกดภาษาองักฤษ 
กรอกค าร้องยื่นท่ีช่องการเงินเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม 50 บาท และน าค าร้องท่ีช าระค่าธรรมเนียมแลว้
ยื่นท่ีงานทะเบียนประวติั เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขใหต้ามค าร้อง 
 

6.5 การลาพกัการศึกษา 
การลาพกัการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาใหม่  คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั มีมติให้นกัศึกษาใหม่

ลาพกัการศึกษาได ้ในกรณีจ าเป็นเท่านั้น เช่น ป่วยหรืออุบติัเหตุ นอกจากนั้นไม่อนุญาตใหล้าพกัการศึกษาได ้
การลาพกัการศึกษาให้ลาพกัได้ไม่เกนิ 2 ภาคการศึกษาปกต ิตลอดหลกัสูตร 
การลาพกัการศึกษามี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
6.5.1 ลาพักการศึกษาโดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียน  นกัศึกษายื่นขอลาพกัการศึกษาในช่วงของ

วนัต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินของมหาวิทยาลยั ซ่ึงตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ส าหรับการรักษาสถานภาพเป็นนกัศึกษา 

6.5.2 ลาพักการศึกษาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ไม่
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพัก ส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งน้ีตอ้งยื่นขอลาพกัก่อนวนัสุดทา้ยของการ
เรียนของแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั ยกเวน้กรณีท่ีประสบอุบติัเหตุหรือมีเหตุ
สุดวสิยัอ่ืน  ๆซ่ึงสามารถขอลาพกัเป็นกรณีพิเศษในช่วงหลงัวนัดงักล่าวได ้ลกัษณะการลาพกัในขอ้ 6.5.2 น้ี มหาวิทยาลยัจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดช้ าระไปแลว้ นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอลาพกัการศึกษา ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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 ขอ ค ำร้องลำพักกำรศึกษำ (บว.14) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั  หรือดาวน์โหลด
ไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารเพ่ือประกอบการขอลาพกั  (เช่น ใบรับรองแพทย ์ค าสั่งจากตน้
สังกดัฯลฯ) โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร    

 งานบริการการศึกษาคณะ ตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั พิจารณาอนุมติั 
 คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกดัอนุมติัแลว้ งานบริการการศึกษาส่งค าร้องไปท่ีส านักบริหารและพฒันา

วชิาการ   เพื่อตรวจสอบ ก่อนใหน้กัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพกัการศึกษา 
 ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพกัการศึกษา 

6.6   การขอขยายเวลาศึกษาต่อ 
นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานให้เขา้ศึกษา   แต่ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลา

ศึกษาส้ินสุดลงก่อนส าเร็จการศึกษา มีความประสงคจ์ะขอขยายเวลาศึกษาต่อจากตน้สังกดัตอ้งน าหนงัสือท่ีลง
นามโดยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือขออนุมติัขยายเวลาศึกษาต่อถึงหวัหนา้หน่วยงาน ขั้นตอนการขอหนงัสือขยาย
เวลาศึกษาต่อมีดงัน้ี 

 ขอ ค ำร้องขอหนังสือขยำยเวลำศึกษำต่อถึงต้นสังกัด (บว.17) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั
หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั  http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้องและแนบส าเนาค าสัง่ หรือส าเนาหนงัสือจากตน้สงักดัอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ท่ีระบุช่วงเวลา
การลาศึกษาต่อ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/ท่ีปรึกษาหลกั ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

 ยื่นค าร้องท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั ซ่ึงงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
แลว้เสนอคณบดีอนุมติั 

 งานบริการการศึกษาคณะจะส่งค าร้องขอขยายเวลาให้บณัฑิตวิทยาลยั จดัท าหนงัสือขออนุมติัขยาย
เวลาศึกษาต่อถึงตน้สงักดั 

 นกัศึกษาขอรับหนังสือท่ีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามแลว้ไดท่ี้ จุด One Stop Service บณัฑิต
วทิยาลยั ภายใน 3 วนั หลงัจากยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

6.7   การขอรายงานตวัเพือ่กลบัเข้าปฏิบัตริาชการ 
นกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการท่ีประสงคจ์ะรายงานตวัเพื่อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ หากไดล้งทะเบียนเรียน

รายวิชาครบตามหลกัสูตรแลว้ และได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อยู่ในขั้นท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เห็นสมควรกลบัเขา้รับราชการได้ นกัศึกษาสามารถขอหนงัสือรายงานตวัเพื่อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการได้ โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอค ำร้องขอรำยงำนตัวเพือ่กลบัเข้ำปฏิบัติรำชกำร (บว.17) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั
หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

http://gs.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/
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 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/ท่ีปรึกษาหลกั  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

 ยื่นค าร้องท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั ซ่ึงงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
และน าเสนอคณบดีอนุมติั 

 งานบริการการศึกษาคณะ  จะส่งค าร้องขอรายงานตวัเพ่ือเขา้ปฏิบติัราชการมาท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
 บณัฑิตวทิยาลยั  จดัพิมพห์นงัสือเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อพิจารณาลงนาม 

 นักศึกษาขอรับหนังสือท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัลงนามแลว้ไดท่ี้  จุด One Stop Service  บณัฑิต
วทิยาลยั  ภายใน 3 วนัหลงัจากยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวชิาสงักดั 

 
6.8   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลกัสูตรแลว้ และอยู่ในระหวา่งการขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ นกัศึกษาตอ้งต่อทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ในช่วงวนัต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชา
เรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้ นๆ มิฉะนั้ นจะต้องถูก
มหาวทิยาลยัสัง่ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 10 ขอ้ 60.4 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษามีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอ แบบรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ  (บว.13) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั หรือดาวน์
โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/ท่ีปรึกษาหลกั  และประธานคณะกรรมการหลกัสูตรเพื่อให้
ความเห็นชอบโดยยื่นค าร้องให้งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดตรวจสอบและน าเสนอ
คณบดีอนุมติั   

 ยื่นค าร้องท่ีส านกับริหารและพฒันาวิชาการ พร้อมกบัเอกสารต่อทะเบียน ในวนัต่อทะเบียนและ
ลงทะเบียนวชิาเรียนตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ  

 ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามอตัราท่ีก าหนดในระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 6.9   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  กรณีรอการยอมรับให้ตพีมิพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1125/2551) เร่ือง การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษากรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์  โดยนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีก าหนดใหก้าร
ตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษาท่ีเรียนรายวชิาครบตามหลกัสูตรแลว้ 
สอบและส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัและไดด้ าเนินการจนผา่นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา
อ่ืนๆ ครบถว้นแลว้ แต่อยูใ่นระหวา่งรอการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีหลกัสูตร
ก าหนด และใชเ้วลาในการศึกษายงัไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรหรือระยะเวลาสูงสุดท่ี
ก าหนดตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ใหด้ าเนินการการขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับ
ใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 



 
 

แนวปฏิบติัต่างๆท่ีควรทราบ และถือปฏิบติั 
 

438 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

 ขอ แบบรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ  (บว.13-1) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกดั หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษายืน่ค  าร้องต่อคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 
- ส าเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผา่นเกณฑก์ารศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตร เช่น หนงัสือรับรอง

ผลการเรียน(Transcripts) ผลการสอบภาษาองักฤษ ผลการสอบวทิยานิพนธ์ หลกัฐานการส่ง
วทิยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ เป็นตน้ 

- ส าเนาบทความท่ีส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนงัสือน าส่งและรายละเอียดของวารสารท่ีส่งไป
ตีพิมพ ์ไดแ้ก่ ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบบัท่ี 
 ใหค้ณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัพิจารณาอนุมติั และใหค้ณะส าเนาค าอนุมติัแจง้ใหบ้ณัฑิต

วทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 15 วนั  นบัตั้งแต่วนัไดรั้บอนุมติั 
 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหรั้กษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพ์

ผลงานวทิยานิพนธ์  ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และรักษา
สถานภาพ คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 

 

6.10   การขอลาออก 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ขอ ค ำร้องขอลำออก (บว.15) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั หรือดาวน์โหลดได้
ท่ีเวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 
 กรอกค าร้อง และตรวจสอบหน้ีสินเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ/ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 
 ยื่นค าร้องท่ีส านักบริหารและพฒันาวิชาการ เจ้าหน้าท่ีส านักบริหารและพฒันาวิชาการ  
ตรวจสอบเสนอ ผอ.ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ น าเสนอค าร้องของนกัศึกษาต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 
 ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัถึงคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

6.11   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาต่อเม่ืออยูใ่นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
    ตาย 
    ลาออกและไดรั้บอนุมติัแลว้ 
    ส าเร็จการศึกษา 
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 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออกอันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีค่า

คะแนนในหลกัสูตรและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 
 เรียนไดจ้ านวนหน่วยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีค่าคะแนน

ในหลกัสูตรและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.75 
 ไม่มีความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั 

โดยไดส้ญัลกัษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกนั 2 ภาคการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวดั

คุณสมบติัคร้ังท่ีสองไม่ผา่น 
 หลงัสอบคร้ังท่ี 1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

คร้ังท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ใชเ้วลาการศึกษาครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ 
 นกัศึกษาสามญัท่ีคงสภาพเป็นนกัศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีทางสาขาวชิาก าหนด 
 ตอ้งโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือความผิดอนั

ไดก้ระท าโดยประมาท 
 ถูกลงโทษใหอ้อกจากการเป็นนกัศึกษา 
 

6.12   การขอกลบัเข้าเป็นนักศึกษา 
นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามระเบียบขา้งตน้ ตามขอ้ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพ

การเป็นนกัศึกษาคืนได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 81/2548 
ขั้นตอนการกลบัเขา้เป็นนกัศึกษามีดงัน้ี 

 ขอ ค ำร้องขอกลับเข้ำเป็นนักศึกษำ (บว.18) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชา
สงักดั หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร และคณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกดั  เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ีตอ้งการกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ 

 คณะส่งค าร้องต่อส านกับริหาร ฯ เจา้หนา้ท่ีส านกับริหารฯ ตรวจสอบ เสนอต่อ  ผอ.
ส านกับริหาร ฯ ใหค้วามเห็นชอบ 

 ส านกับริหาร ฯ น าเสนอค าร้องของนกัศึกษาต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 ส านักบริหารฯ แจง้ผลการพิจารณาของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัถึงคณะท่ีเก่ียวขอ้งและ

นกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือใหม้าต่อทะเบียน/ลงทะเบียนวชิาเรียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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และค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา 

6.13   การขอเปลีย่นแปลงแผนการศึกษา 
นกัศึกษาอาจสามารถขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา   (เช่น จากหลกัสูตรแผน ก แบบ ก(2) เป็นแผน ข ) 

ทั้งน้ีโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท่ีนกัศึกษาเขา้
ศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห์ ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษามีดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเปล่ียนแผนการศึกษา (บว.33) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือดาวน์
โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพ่ืออนุมติั 
 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้ผลการอนุมติัใหส้ านกับริหารฯ บณัฑิตวทิยาลยั และภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแผนการศึกษา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา 
 

6.14   การขอเปลีย่นแปลงระบบการศึกษา 
นกัศึกษาอาจสามารถขอเปล่ียนแปลงระบบการศึกษา (เช่น จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ ฯลฯ) ทั้งน้ีโดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงระบบ
การเรียนมีดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเปล่ียนระบบการศึกษา (บว.33) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพ่ืออนุมติั 
 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้ผลการอนุมติัให้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ  บณัฑิตวิทยาลยั และ

ภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนระบบการศึกษา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา 
 

6.15   การขอเปลีย่นแผน/แบบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถขอเปล่ียนแผนการศึกษาได้  โดยนักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  และมีคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรของแผน/แบบการศึกษาท่ีตอ้งการเปล่ียนใหม่ ซ่ึง
การขอเปล่ียนแผนการศึกษา ท าไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น และตอ้งด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา   ในกรณีท่ีขอ
เปล่ียนแผนการศึกษาเกินกวา่ 1 ปี ตอ้งมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ และใหน้ าเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั
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ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 67/2552 โดย ขั้นตอนการขอเปล่ียน
แผนการศึกษา มีดงัน้ี 

 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเปล่ียนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอเปล่ียนแผนการศึกษา  (บว.33-1)  
ต่อคณะ ท่ีสาขาวิชาสังกดั โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 3 สปัดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 ใหค้ณบดีคณะท่ีสาขาวชิาสงักดัเป็นผูอ้นุมติัโดยพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 20 วนั นบัถดัจากวนัยื่น
ค าร้อง และแจง้ผลการอนุมติัไปยงั บณัฑิตวทิยาลยั และส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนสาขาวชิา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ด าเนินการเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา 

6.16   การขอเปลีย่นสาขาวชิา 
นกัศึกษาสามารถขอเปล่ียนสาขาวิชาได ้ เม่ือศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต มี

รายวิชาท่ีสามารถโอนเขา้สาขาวิชาใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และทุกวิชาท่ีจะโอนตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไป 
หรือ S แลว้แต่กรณี   และไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน 3 ปี และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะท่ีสาขาวิชาใหม่
สงักดั ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 75/2548  ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงสาขาวชิา มีดงัน้ี 

 นกัศึกษายื่นค าร้องขอเปล่ียนสาขาวิชา (บว.34) ต่อคณะท่ีหลกัสูตรสาขาวิชาเดิมสังกดั  โดยความ
เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิมไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

 คณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่สังกดั เป็นผูอ้นุมติัโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และแจง้ผลการพิจารณาใหค้ณะ/สาขาวชิาเดิม เพื่อแจง้  นกัศึกษาทราบต่อไป 

 คณะท่ีสาขาวชิาใหม่สงักดั แจง้ผลการอนุมติัเปล่ียนสาขาวิชาไปยงัส านกับริหารและพฒันาวิชาการ   
และบณัฑิตวทิยาลยั  ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปล่ียนสาขาวชิา 
 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ด าเนินการเปล่ียนแปลงขอ้มูลนกัศึกษา 

6.17    การเปลีย่นระดบัการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
นกัศึกษาท่ีมีความประสงค์ ขอเปล่ียนระดบัการศึกษา จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

สาขาวิชาใหม่ และการขอเปล่ียนระดบัการศึกษาส าหรับนกัศึกษาคนหน่ึง  ๆ สามารถกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียว
เท่านั้น   กรณีขอเปล่ียนระดบัการศึกษาจากหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้ง
เป็น นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก(2) ท่ีไดล้งทะเบียนรายวิชาท่ีประเมินผลเป็น A B+ 
B C+ C D+ D F  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนการ
สอบวดัคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือ  นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก(1) ท่ีมีผลงานวจิยั
เพื่อท าวิทยานิพนธ์อนัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตได้  และสอบผ่านการสอบวดั
คุณสมบติั ท่ีจดัข้ึนส าหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตในหลกัสูตรสาขาวิชานั้นๆ และให้เป็นไปตาม
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ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 74/2548   ขั้นตอนการเปล่ียนระดบัการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

 นกัศึกษาจะตอ้งยื่นค าร้องขอเปล่ียนระดบัการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหม่  และคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูอ้นุมติัการเปล่ียนระดบัการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และบณัฑิตวิทยาลยัแจง้ผลการพิจารณาให้คณะท่ีสาขาวิชาสังกดัและส านกั
บริหารฯ เพื่อแจง้นกัศึกษาทราบและช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนระดบั 

  ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.18   การลงทะเบียนเรียนรายวชิาในระดบัทีต่ า่กว่าหลกัสูตรทีเ่ข้าศึกษา 
                ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 79/2548  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวชิา ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรระดบัท่ีต ่ากวา่หลกัสูตรท่ีตนเขา้ศึกษาได ้ ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสาขาวิชา  การลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขของ
รายวชิา อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้งเรียนมาก่อน ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลกัสูตรของรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนนั้น ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดส าหรับ
หลกัสูตรท่ีนกัศึกษานั้น ๆ เขา้ศึกษา 

 การนบัจ านวนหน่วยกิตและการคิดค่าคะแนน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาเขา้
ศึกษา   รายวชิาใดท่ีไม่ไดร้ะบุในหลกัสูตรหรือไม่อยูใ่นขอ้ก าหนดของหลกัสูตร จะตอ้งลงทะเบียน
โดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

6.19   การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอหนงัสือรับรองใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ขอ  ค ำร้องขอหนังสือรับรอง  ท่ีกลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ หรือดาวน์

โหลดไดท่ี้เวบไซตส์ านกับริหารและพฒันาวชิาการ http://reg.kku.ac.th 
 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องท่ีกลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ พร้อมช าระเงิน

ค่าธรรมเนียม  และติดต่อขอรับหนงัสือรับรองไดท่ี้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
6.20   การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

 นกัศึกษาท่ีประสงค์จะขอใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ฉบบัสภาอนุมติัปริญญาหรือฉบบั
แสดง คะแนนเฉล่ียสะสมใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
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 ขอ  ค ำร้องขอใบแสดงผลกำรศึกษำง  ท่ีกลุ่มภารกิจบริการ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการหรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตส์ านกับริหารและพฒันาวชิาการ http://reg.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องท่ีส านกับริหารและพฒันาวิชาการพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม  และติดต่อ
ขอรับใบแสดงผลการศึกษา ไดท่ี้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

6.21  การท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
6.21.1 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ไดต้่อเม่ือนักศึกษามีคุณสมบติั
ครบตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั ฉบับท่ี 88/2555  ส าหรับจ านวนหน่วยกิตท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและอาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมหรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่ขดักบัระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น   
วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 6  คุณสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมและ จ านวนผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่
ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 22 -23  และหมวดท่ี  8  ขอ้  45  

6.21.2 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ/อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
  การเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเสนอช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
(บว.21) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือหรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซต์
บณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 กรอกรายละเอียดในค าร้องตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรลงนามใหค้วามเห็นชอบ โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือ
ท่ีปรึกษาร่วม ลงลายมือช่ือในค าร้องฯ 

 ยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอใหค้ณบดีเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งพร้อมทั้งลงนามในค าสัง่ 
 งานบริการการศึกษาคณะแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งและบณัฑิตวทิยาลยัเพ่ือทราบ 

6.21.3 การขอเปลีย่นอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ/อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
     ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษาต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขอค าร้องขอเปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว. 21)  ท่ีงาน
บริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดได้ท่ีเวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://gs.kku.ac.th 
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 กรอกรายละเอียดในค าร้อง โดยระบุช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาคนเดิมพร้อมใหล้งลายมือช่ือ และ
ระบุช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั/ร่วมคนใหม่ พร้อมให้ลงลายมือช่ือ และให้ลงนามเฉพาะ
บุคคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
 เสนอแบบค าร้องผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร ใหค้วามเห็นชอบ 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีอนุมติั พร้อมทั้งลงนามใน

ค าสัง่ เปล่ียนแปลงอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบณัฑิตวทิยาลยั 

6.21.4    การเสนอเค้าโครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแลว้ จ าเป็นตอ้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วมต่อคณบดีท่ีนักศึกษาสังกดัเพ่ือพิจารณาอนุมติั ภายในระยะเวลาท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติัก่อน จึงจะด าเนินการ
เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ได ้ ขั้นตอนการเสนอเคา้โครงมีดงัน้ี 

 ขอ  แบบเสนอเค้ำโครงวทิยำนิพนธ์/กำรศึกษำอิสระ (บว.23) ท่ีงานบริการการศึกษา 
คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 ส าหรับสาขาวิชาท่ีก าหนดให้มีการสอบเคา้โครง ให้นกัศึกษาด าเนินการขอสอบท่ี
คณะท่ีนกัศึกษาสงักดัโดยการก าหนดคณะกรรมการสอบเคา้โครง พร้อมทั้งวนั เวลา 
สถานท่ีสอบ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีคณะนั้น ๆ 

- อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  อาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาจาก
ภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาอ่ืน เช่น  ดา้นสถิติ  ฯลฯ เป็นกรรมการสอบเคา้
โครงได ้

- คณะ อาจจะประกาศแจง้วนั เวลา และสถานท่ีสอบเคา้โครง ใหน้กัศึกษา 
และอาจารยท่ี์สนใจเขา้รับฟังและซกัถามขอ้สงสยัได ้

 เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เห็นชอบเคา้โครงแลว้ นกัศึกษา
กรอก รายละเอียดในแบบ บว.23 แลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมทุกคนลงนามและประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

 ยืน่แบบ บว.23 พร้อมทั้งเคา้โครงท่ีมีหัวขอ้ครบถว้นตามท่ีระบุในแบบ บว.23(ดา้นหลงั) 
จ านวน 6 ชุด ท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบรูปแบบเคา้โครง  และเสนอคณบดีอนุมติัเคา้
โครง 
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 งานบริการการศึกษาคณะส่งเค้าโครงท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  นกัศึกษา และส่งส าเนาแบบ บว. 25 ท่ีอนุมติัแลว้พร้อมแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ จ านวน 1 แผน่ ส่งใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 

 
6.21.5  การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 

  เพื่อให้มีแนวปฏิบติัในการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาใน
หลกัสูตรซ่ึงก าหนดให้มีการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยัจึงไดอ้อกประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 80/2548   มีขั้นตอนการขอขยายเวลา
การส าเร็จการศึกษา ดงัน้ี 

 กรอบแบบ บว.39  และจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาหลัก และประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้ความ

เห็นชอบ 
 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกดัตรวจสอบ และเสนอเสนอคณบดีเพื่อ

โปรดพิจารณาอนุมติั 
 งานบริการการศึกษาของคณะส าเนาค าสั่งอนุมติัแจง้ นกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั และ

ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ (ภายใน 15 วนั) 
6.21.6 การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพเิศษเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั  

อาจารย์บัณฑิตพิเศษท่ีจะแต่งตั้ งให้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 69/2548 มีขั้นตอนการแต่งตั้งดงัน้ี 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั มคุีณสมบัต ิตามประกาศฯ ข้อ 6.1 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอเหตุผลความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ โดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ประธานกรรมการ 
บริหาร หลกัสูตรเสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.40  และเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณบดีคณะท่ีหลกัสูตรสงักดั 

 งานบริการการศึกษา จดัท าค าสัง่แต่งตั้ง และส าเนาค าสัง่แจง้บณัฑิตวทิยาลยั 
การแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั มคุีณสมบัต ิตามประกาศฯ ข้อ 6.2 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเหตุผลความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ โดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ประธานกรรมการ 
บริหารหลกัสูตร เสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.40  และเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั  

 คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบแลว้ ให้คณบดีคณะท่ี
หลกัสูตรสังกดัพิจารณาแต่งตั้ง และส าเนาค าสั่งแต่งตั้งแจง้คณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวทิยาลยั เพื่อทราบ 

6.21.7   แนวปฏิบัตใินการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
 แนวปฏิบัติการแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น  ฉบับท่ี 2/2553  มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 การขออนุมติัแต่งตั้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละกรณี ใหป้ระธานหลกัสูตรโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนั้นๆจดัท าเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอ 
      พิจารณาแต่งตั้ง เสนอขอแต่งตั้งตาม แบบ บว.42 
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณา และส่งเร่ืองใหง้านบริการการศึกษา 
      ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และเสนอคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร  
 คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรส่งเร่ืองใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณา และให ้
      คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่ออธิการบดี เพื่อ 
      พิจารณาอนุมติั และลงนามในค าสัง่แต่งตั้ง 

 
6.21.8      การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง  
มหาวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 815/2549 เร่ืองหลกัเกณฑ ์ 

เก่ียวกบัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง   มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 การขออนุมติัแตง่ตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ืองในแต่ละกรณี ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกัโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้ นๆจัดท าเอกสารเ พ่ือ
ประกอบการเสนอพิจารณาแต่งตั้ง  เสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.41 

 งานบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
 คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร พิจารณาอนุมติั 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประเมินสัมฤทธ์ิผลของการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะ

เร่ืองของหลกัสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานใหค้ณบดีทราบ 
6.21.9    การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ขอความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมูล 

                 ท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลท าวทิยานิพนธ์/การ 

ศึกษาอิสระจากหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีหนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนงัสือจากคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัมีดงัน้ี 
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 จดัพิมพห์นงัสือ 2 ฉบบัคือ 
-   ฉบบัท่ี 1 บนัทึกขอ้ความจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ถึงคณบดีคณะนั้น ๆ เพื่อแจง้

ความประสงคแ์ละขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลโดยผ่านความ เห็นชอบของหัวหนา้
ภาควชิาหรือประธานหลกัสูตร 

 -    ฉบบัท่ี 2 หนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัถึงหน่วยงานท่ีตอ้งการขอความ
อนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพต์น้ฉบบั 1 ชุดและส าเนา  2 ชุด  (ดูตวัอยา่ง
ภาคผนวก) 

 ยืน่หนงัสือฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอใหค้ณบดีลงนาม 
 นักศึกษาขอรับหนังสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปด าเนินการจัดส่งให้

หน่วยงานต่างๆ ดว้ยตนเอง 
6.21.10   การขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืในการ

วทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บุคลากรของหน่วยงาน

นั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจ าเป็นตอ้งมี
หนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนงัสือ
จากคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัมีดงัน้ี 

 
 จดัพิมพห์นงัสือ  2 ฉบบัคือ 

-     ฉบบัท่ี 1 บนัทึกขอ้ความจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ  ถึงคณบดีท่ีนกัศึกษา 
สงักดัโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 

-     ฉบบัท่ี 2 หนงัสือราชการจากคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  ถึงหัวหนา้หน่วยงานของบุคคลท่ี
ตอ้งการขอความอนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพต์น้ฉบบั 1 ชุด และส าเนา 2 
ชุด (ดูตวัอยา่งภาคผนวก) 

 ยืน่หนงัสือฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอใหค้ณบดีลงนาม 

 นกัศึกษาขอรับหนงัสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปด าเนินการจดัส่ง
ใหห้น่วยงานต่างๆ ดว้ยตนเอง 

6.21.11   การขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
6.21.11.1       การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 

ฉบบัท่ี 72/2548 ขอ้ 8 
6.21.11.2       การขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขอ ค ำร้องขอสอบวทิยำนิพนธ์/กำรศึกษำอิสระ (บว.25) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ
ท่ีนกัศึกษาสงักดั หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.25 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และประธาน
หลกัสูตร ให้ความเห็นชอบ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระท่ียงัไม่
เขา้ปกให้งานบริการการศึกษาเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบ ก่อนวนัก าหนดสอบ
อยา่งนอ้ย 20 วนั 

 งานบริการการศึกษาพิมพใ์บแสดงผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีขอสอบจากระบบ On-
line ของส านกับริหารและพฒันาวชิาการ  ตรวจสอบคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีขอสอบ 

 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมสอบ ท่ีงานการเงินคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

 งานบริการการศึกษาคณะเสนอค าร้องขอสอบให้คณบดีอนุมติัและส่งวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบอ่านก่อนสอบ 

 งานบริการการศึกษาคณะส าเนาค าร้องขอสอบแจง้บณัฑิตวทิยาลยั 
6.21.11.3  การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  

                             มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ประธานหลกัสูตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง หากคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกดั เห็นชอบ  
งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้องและเสนอให้คณบดีพิจารณา
แต่งตั้งและลงนามในค าสั่ง งานบริการการศึกษา  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้บณัฑิต
วิทยาลยัและภาควิชาเพ่ือแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ  และในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการแต่งตั้ งตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 ข้อ  48.2.1          
การสอบการศึกษาอสิระ  ด าเนินการแต่งตั้งตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 ข้อ  48.3.1 

         6.21.11.4      การด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
     การสอบวทิยานิพนธ์    ด าเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548  ขอ้  48.2.2-48.2.4 

                      การสอบการศึกษาอสิระ  ด าเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548  ขอ้  48.3.2-48.3.3 
         6.21.11.5      การแจง้ผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

ด าเนินการตาม ระเบียบ ฯ พ.ศ.2548 ขอ้ 50  และประกาศ บว.ฉบบัท่ี 88/2555 
6.21.12 การขอเปลีย่นช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

หากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ลงความเห็นให้มีการปรับหรือเปล่ียนช่ือ
เร่ืองวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระใหน้กัศึกษาด าเนินการขออนุมติัเปล่ียนตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอค าร้องขอเปล่ียนช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว.24) ท่ีงานบริการการศึกษา
คณะท่ีนกัศึกษาสงักดัหรือ   หรือดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และประธานหลกัสูตร เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

http://gs.kku.ac.th/
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 ยืน่ค  าร้องท่ีงานบริการการศึกษาคณะ งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอต่อคณบดีเพ่ือ
ลงนามอนุมติั 

 งานบริการการศึกษาคณะ แจง้บณัฑิตวทิยาลยัและส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
 
6.21.13   การส่งวทิยานิพนธ์/การส่งรายงานศึกษาอสิระ 
  การส่งวทิยานิพนธ์ 

นกัศึกษาท่ีสอบผ่านวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแลว้ ให้รีบด าเนินการตามประกาศบณัฑิต
 วทิยาลยั ฉบบัท่ี 88/2555 ขอ้ 9.1 – 9.6   

  การส่งรายงานการศึกษาอสิระ 
นักศึกษาท่ีสอบผ่านการศึกษาอิสระ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการตามท่ีคณะ

 ก าหนด และตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ฉบบัท่ี 88/2555 ขอ้ 11  
 

6.22    การสอบประมวลความรู้  
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตท่ีศึกษาในหลักสูตรแผน  ข ต้องสอบประมวลความรู้

(Comprehensive Examination)ใหผ้า่นตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 70/2548  
ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขอ ค ำร้องขอสอบประมวลควำมรู้ (บว.30) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัหรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปฯก าหนดวนั เวลา 
และสถานท่ีสอบพร้อมทั้งลงนาม และประธานหลกัสูตร ลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

 ยืน่แบบ บว.30 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ ก่อนการสอบอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอใหค้ณบดีอนุมติัการสอบ 
 นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ด าเนินการสอบตามก าหนดวนัเวลาท่ีระบุส าหรับแต่ละ

สาขาวชิา โดยเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีจ าเป็น
อาจจดัการสอบในภาคฤดูร้อนได ้  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบขอ้เขียน หรือการ
สอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสอบแบบ  

 ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ 
และบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นับจากวนัสอบ  
แจง้ผลการสอบโดยใชใ้บแจง้ผลการสอบประมวลความรู้ (บว.32)  

 งานบริการการศึกษาคณะ ส าเนาผลการสอบประมวลความรู้แจง้ให้บณัฑิตวิทยาลยัและส านกั
บริหารและพฒันาวชิาการ ทราบ 
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6.23   การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัท่ี 70/2548และฉบบัท่ี 35/2549 เร่ือง การสอบประมวลความรู้
และการสอบวดัคุณสมบติั  การสอบวดัคุณสมบติัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขอค าร้องสอบวดัคุณสมบติั  (บว.30)   ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั หรือ
ดาวน์โหลดไดท่ี้เวบไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั http://gs.kku.ac.th 

 นกัศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  ก าหนดวนัเวลาและ
สถานท่ีสอบพร้อมทั้งลงนาม  และประธานหลกัสูตร  ลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

 ยืน่แบบ บว.30 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะก่อนการสอบอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอ้ง   และเสนอใหค้ณบดีอนุมติัการสอบ 
 นกัศึกษาช าระค่าสอบวดัคุณสมบติั 
 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั จดัสอบวดัคุณสมบติั และให้ประธานคณะกรรมการสอบ 

รายงานผลการสอบต่อคณะ  ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลยั ผ่าน
หวัหนา้ภาควชิา/ประธานหลกัสูตร ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ  แจง้ผลการสอบโดยใชใ้บ
แจง้ผลการสอบประมวลความรู้/วดัคุณสมบติั  (บว.32)  

 งานบริการการศึกษาคณะ ส าเนาผลการสอบวดัคุณสมบติั แจง้ให้บณัฑิตวิทยาลยัและส านัก
บริหารและพฒันาวชิาการ ทราบ 

 
6.24   การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 9 ขอ้ 54 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมตักิารส าเร็จการศึกษาและให้ถือ
วนัทีไ่ด้รับอนุมตันิั้นเป็นวนัส าเร็จการศึกษา 

 
6.25   การขออนุมตัปิริญญา 

นกัศึกษาผูค้าดวา่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ใหย้ืน่ค  าร้องแสดงความจ านงขอ 
ส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัส้ินภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษานั้น  
นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั  ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

6.25.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามขอ้ 54 
6.25.2 ไม่คา้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยัหรือคณะ 
6.25.3 เป็นผูไ้ม่อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการทางวนิยันกัศึกษา 
6.25.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจดัท า

ตามรูปแบบและจ านวนท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
6.25.5 การเสนอช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยั ให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดต่อไป 
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นอกจากน้ี นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบหน้ีสิน ใบแจง้ความจ านงส าเร็จการศึกษา
และการตรวจสอบหน้ีส้ิน (บว.20) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัและให้หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ 
ส านกัวิทยบริการ สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดั และลงนามรับรองในแบบ บว.20 วา่นกัศึกษาไม่มีหน้ีสินคา้งช าระ
ใดๆ แลว้ยื่นแบบ บว.20 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
รับทราบ  เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเสนอช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวทิยาลยั 

 
 

6.26   การขอรับปริญญา 
6.26.1 การขอรับปริญญาบัตร 
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาให้ติดต่อส านกับริหารและพฒันาวิชาการเพื่อขอแบบฟอร์มขอรับ

ปริญญาบตัร พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยืน่ต่อส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ซ่ึงส านกับริหารฯจะ
ใชข้อ้มูลในแบบฟอร์มดงักล่าวส าหรับการติดต่อกบันกัศึกษาเก่ียวกบังานพระราชทานปริญญาบตัรรายละเอียด
เคร่ืองแต่งกายรับปริญญาสามารถดูไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://reg.kku.ac.th   

 
6.27   เงือ่นไขของหน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการเกีย่วกบัการขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

6.27.1  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนใน
สังกดัสามญัศึกษา 
ตามหนงัสือท่ี ศธ 0808/1983 ลงวนัท่ี 12  กุมภาพนัธ์ 2528 กรมสามญัศึกษาไดก้ าหนด

เง่ือนไขและแนวปฏิบติัในการขอความร่วมมือเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนในสงักดักรมสามญัศึกษาดงัน้ี 
การตดิต่อขอความร่วมมอื 
(1) กรมสามญัศึกษาสนบัสนุนให้มีการติดต่อขอความร่วมมืออยา่งเป็นทางการโรงเรียนใน

สังกดักรมสามญัศึกษาทุกแห่งยอ่มมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธท่ีจะไม่ให้ความร่วมมือแก่นกัศึกษาท่ีเขา้ไปติดต่อโดยไม่มี
หนงัสืออนุญาตอยา่งเป็นทางการ หรือแมจ้ะมีหนงัสืออนุญาตอยา่งเป็นทางการ โรงเรียนก็ยงัคงสงวนสิทธิท่ีจะ
ไม่ใหข้อ้มูลบางอยา่งท่ีเห็นวา่ไม่สมควรได ้

(2)  ในการติดต่อขอความร่วมมืออยา่งเป็นทางการนั้น ในกรณีท่ีตอ้งการรวบรวมขอ้มูลจาก
โรงเรียนในส่วนกลางหรือจากโรงเรียนในทอ้งท่ีเกินกวา่หน่ึงเขตการศึกษา คณะจะตอ้งท าหนงัสือราชการเพื่อขอ
ความร่วมมือไปยงัอธิบดีกรมสามญัศึกษาโดยแนบเอกสารต่อไปน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณาคือ 

(2.1) โครงร่าง (Proposal) วทิยานิพนธ์ 
(2.2) แผนการและวธีิการรวบรวมขอ้มูล 
(2.3) รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

(3)  ในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งการรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนเฉพาะในทอ้งท่ีเขตการศึกษาใด
เขตการศึกษาหน่ึงเท่านั้น คณะจะตอ้งท าหนงัสือราชการขอความร่วมมือไปยงัศึกษาธิการเขตของเขตการศึกษา
นั้นๆ โดยจะตอ้งแนบเอกสารดงัขอ้ (2.1),(2.2) และ (2.3) เพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ยเช่นกนั 

(4)  ในการติดต่อขอความร่วมมือในขอ้ (2) และ (3) นั้น คณะควรติดต่อกรมสามญัศึกษาหรือ
ศึกษาธิการเขตก่อนวนัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนอย่างน้อย 14 วนั เม่ือกรมสามญัศึกษาหรือ
ศึกษาธิการเขตพิจารณาเห็นชอบดว้ยกบัวธีิการรวบรวมขอ้มูลท่ีระบุไวแ้ลว้นั้น กรมสามญัศึกษาหรือเขตการศึกษา

http://reg.kku.ac.th/
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จะออกหนงัสือถึงโรงเรียนให้ เพ่ือใหผู้ท้  าวทิยานิพนธ์น าไปติดต่อกบัโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

การรวบรวมข้อมูล 
เท่าท่ีผ่านมา ผูท้  าวิทยานิพนธ์มกัจะใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีสร้างภาระเป็นอย่างมากแก่

โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล กล่าวคือ มกัส่งแบบสอบถามท่ีมีความยาวมาก ๆ ให้กรอกก และผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งหา
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อกรอกแบบสอบถามให้ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือแบบสอบถามนั้น ๆ ไดรั้บกลบัคืนมานอ้ยและ
ขอ้มูลท่ีไดม้กัไม่สมบูรณ์ กรมสามญัศึกษาใคร่ขอเสนอแนะใหพ้ยายามหลีกเล่ียงวธีิการดงักล่าว และขอเสนอแนะ
แนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) รวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น ขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติต่างๆ ของโรงเรียน
ควรคน้ควา้จากแบบ รศ.2 และ ร.ค. ซ่ึงเก็บไวท่ี้กองแผนงาน กรมสามญัศึกษา ไม่จ าเป็นตอ้งสอบถามโรงเรียน
โดยตรง 

(2) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีสร้างภาระน้อยแก่ผู ้ให้ข้อมูลกล่าวคือหลีกเล่ียงวิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปให้กรอก แต่ผูท้  าวิทยานิพนธ์ควรหาขอ้มูลดว้ยวิธีการไปเยี่ยมเยือนโดยตรง 
สัมภาษณ์แลว้กรอกขอ้มูลลงแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์จากการสังเกตสภาพต่าง ๆ เป็น
หลกัฐานเพ่ิมเติม 

(3) มีการวางแผนการรวบรวมขอ้มูลร่วมกบัโรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนมี
ความสะดวกท่ีจะร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีผูท้  าวิทยานิพนธ์จะขอทดสอบนกัเรียน ควรไดมี้
การวางแผนร่วมกบับุคลากรในโรงเรียนนั้น ๆ เป็นการล่วงหนา้ 

(4)  มีการสุ่มโรงเรียนตวัอย่างกระจายกนัออกไปเพ่ือให้โรงเรียนทุกโรงไดรั้บภาระการให้
ขอ้มูลทดัเทียมกนั มิใช่สุ่มตวัอยา่งแบบจงใจใหไ้ดแ้ต่โรงเรียนท่ีเดินทางติดต่อไดส้ะดวกเท่านั้น 

(5)  มีการสุ่มตวัอยา่งเผื่อเพ่ือใหมี้โรงเรียนส ารองส าหรับให้ขอ้มูลทดแทนในกรณีท่ีโรงเรียนท่ี
ถูกเลือกเป็นตวัจริงไม่สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์เม่ือนกัศึกษาท าวิทยานิพนธ์เร่ืองนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์แลว้
ขอให้บณัฑิตวิทยาลยัส่งให้กรมสามญัศึกษาหรือเขตการศึกษานั้นๆ แลว้แต่กรณี จ านวน 1 เล่ม ทั้งน้ีเพ่ือกรมสามญั
ศึกษาหรือเขตการศึกษาจะไดน้ าผลการคน้พบท่ีไดจ้ากวิทยานิพนธ์เร่ืองนั้นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงโรงเรียน
ในสงักดัต่อไป   (หมายเหตุ  กรณีน้ี นกัศึกษาจะตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัจ านวน 7 เล่ม) 

6.27.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกแบบสอบถามเพื่อท าการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ใน
สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา 
ด้วยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  และเพื่อให้การแจก

แบบสอบถามของนิสิตนกัศึกษาหรือบุคคลภายนอกในสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย จึง
ก าหนดแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูป้ระสงค์จะแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพ่ือท าวิจัยหรือ 
วทิยานิพนธ์ จะตอ้งยืน่เร่ืองราวขออนุญาตจากกรมอาชีวศึกษาก่อน 

(2)  การยื่นเร่ืองราวขออนุญาต จะตอ้งยื่นเป็นหนงัสือขออนุญาตจากอธิการบดี คณบดี หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ีผูป้ระสงคจ์ะแจกแบบสอบถามศึกษาหรือปฏิบติัราชการอยู ่

(3)   การยืน่เร่ืองราวขออนุญาต จะตอ้งแนบแบบสอบถามไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
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(4) กรมอาชีวศึกษาจะพิจารณาความประสงค์และแบบสอบถามดังกล่าว หากเห็นว่า
แบบสอบถามนั้ นไม่เหมาะสม กรมอาชีวศึกษาจะแจ้งให้สถาบันหรือหน่วยงานเจ้าของเร่ืองปรับปรุง
แบบสอบถามใหม่ หากเห็นวา่แบบสอบถามนั้นเหมาะสมแลว้ก็จะปฏิบติัดงัน้ี 

(4.1) แจ้งการอนุญาตการแจกแบบสอบถามให้สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งทราบโดยหนงัสือแจง้สถานศึกษาดงักล่าว กรมอาชีวศึกษาจะเป็นผูจ้ดัส่ง ส่วนแบบ สอบถามนั้นเป็น
หนา้ท่ีของผูว้จิยัท่ีจะจดัส่ง 

(4.2) แบบสอบถามท่ีกรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้แจกในสถานศึกษาได้นั้นจะมีตรา
ประทบัค าวา่ “ไดรั้บความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา” (ตราวงกลม)ไวท่ี้มุมบนดา้นขวาของแบบสอบถามแต่ละ
แผน่ โดยมีการลงลายมือช่ือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ก ากบัตราดงักล่าวดว้ย 

(5)   การแจกแบบสอบถามหลงัจากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตแลว้ใหผู้ว้จิยัหรือผูแ้จกแบบสอบถามมอบ
แบบสอบถามทั้งหมดใหก้บัหวัหนา้สถานศึกษาแต่ละแห่งเพ่ือตรวจสอบก่อนท่ีจะแจกในสถานศึกษา 

(6)  ในกรณีผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามไวเ้ป็นจ านวนมากและส่งฉบบัตวัอยา่งไปขออนุญาตต่อ
กรมอาชีวศึกษา กรณีเช่นน้ีหากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้แจกแบบสอบถามได ้ กรมอาชีวศึกษาจะด าเนินการ
ประทบัตราลงลายมือช่ือก ากบัตราตามขอ้ (4.2) ในแบบสอบถามเพียงฉบบัตวัอยา่งเท่านั้น 

(7)  เม่ือจะมีการแจกแบบสอบถามตามขอ้ (6) ในสถานศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาจะเรียก
แบบสอบถามฉบบัตวัอย่างและแบบสอบถามท่ีจะใชแ้จกในสถานศึกษาตรวจสอบ หากเห็นวา่ขอ้ความถูกตอ้ง
ตรงกนัแลว้ก็จะใหแ้จกในสถานศึกษาได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


