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แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
ตอนที่ 6
แนวปฏิบัติต่างๆ ทีค่ วรทราบ และถือปฏิบัติ
6.1 การขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
นักศึกษาใหม่
ในวัน ส่ งเอกสารรายงานตัวขึ้ น ทะเบี ยนเป็ นนักศึ ก ษา นักศึ กษาทุ กคนจะต้องส่ ง รู ปถ่า ย
จานวน 1 รู ป ขนาด 1 นิ้ ว เพื่อทาบัตรประจาตัวนักศึ กษา และสานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการจะดาเนินการส่งให้คณะที่นกั ศึกษาสังกัด หลังจากวันเปิ ดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
นักศึกษาเก่ า
1. กรณี บตั รหมดอายุหรื อบัตรชารุ ด
เขียนใบคาร้องทาบัตรใหม่ พร้อมแนบบัตรเดิมและยืน่ คาร้อง
ชาระเงิน 100 บาท ณ กลุ่มภารกิจบริ การ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
2. กรณี บตั รหาย
เขียนใบคาร้องทาบัตรใหม่ พร้ อมทั้งแนบใบแจ้ งความ และยืน่
คาร้องชาระเงิน 100 บาท ณ กลุ่มภารกิจบริ การ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
การแต่ งกาย
แต่งกายสุภาพ
ผูช้ ายไม่สวมเสื้ อยืด
ผูห้ ญิงไม่สวมเสื้ อยืด เสื้ อไม่มีแขน
วันเวลา
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
6.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการได้พฒั นาระบบทะเบียนใหม่ เป็ นระบบ WEB-BASE ที่ ให้บริ การ
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง จากเครื อข่าย Internet http://reg.kku.ac.th โดยมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่ระบบ : LOGIN ก่อนที่นกั ศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องทาการ Login เข้าสู่ ระบบก่อน
โดยคลิกที่ เมนู "เข้าสู่ ระบบ" จากนั้นให้นักศึ กษาใส่ รหัสประจาตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน ซึ่ งรหัสผ่าน
เริ่ มต้นของนักศึกษาคือรหัสประจาตัวนักศึกษาเอง เช่น รหัสประจาตัว 585080034-9 รหัสผ่านคือ รหัส
ประจาตัวประชาชน เมื่อนักศึกษาใส่ รหัสประจาตัวและรหัสผ่านแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” ในหน้าจอ
ด้านล่าง(นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ในภายหลัง)
2. ลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษาทาการ Login แล้วคลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนจากนั้น
เลือกรู ปแบบการลงทะเบียนซึ่งมี 2 แบบ คือ
2.1 ลงทะเบียนแบบปกติใช้ในการลงทะเบียนทัว่ ไป ให้ป้อนรหัสวิชาและกลุ่มเรี ยนที่ตอ้ งการลงทะเบียน
และกดปุ่ ม "บันทึก"
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2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษาเลือกรู ปแบบการศึกษาหรื อ
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้ วิธีใช้งานเลือกระดับการศึกษา ป้ อนรหัสวิชา,
กลุ่มเรี ยน, จานวนหน่วยกิตและเลือกระบบเกรดที่ตอ้ งการลงทะเบียน เช่น CD AU SU VS
จากนั้นกดปุ่ ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูล
หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ ม "(ลบ)" ด้านหลังรายวิชา
นั้นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขรายการลงทะเบียนที่ทาไว้ได้จนมัน่ ใจแล้วจึงทาการยืนยันการ
ลงทะเบียน
3. ยืนยันการลงทะเบียน
การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆ หากนักศึกษายังไม่ทาการยืนยันการลงทะเบียน ทาได้โดยคลิกที่
"เมนู " "ยืนยันการลงทะเบี ยน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการ
ลงทะเบี ยนและตารางสอบของรายวิชาที่ นักศึ กษาได้เลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ ม “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” เมื่อทานผลรายการจนมัน่ ใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็ นการสิ้ นสุ ด จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการอีกไม่ได้
4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ถอน
เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรี ยนช้าเมนู "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฏขึ้นแทนเมนู ลงทะเบียน
นักศึกษาจะดาเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรี ยน และเมื่อถึงช่วงที่นกั ศึกษาทาการเพิ่ม/ถอน
รายวิชา เมนู "ลงทะเบียนเพิ่มถอน" จะปรากฏขึ้นนักศึกษาบันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ถอน รายวิชา
และมาชาระเงินที่สานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินทาง WEB ได้ทวั่ ประเทศ และนาไป
ชาระเงินที่ธนาคาร 6 แห่ ง ทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรื อที่ทาการไปรษณี ยท์ ุกแห่ งทัว่ ประเทศ หรื อ
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ตามวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ
6.3 การเทียบโอนรายวิชาและค่ าคะแนนของรายวิชา
ผูม้ ีสิทธิ์ขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นคาร้องเทียบ
โอนรายวิชาภายใน 15 วันนับถัดจากวันเปิ ดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นคาร้องได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
ตามคาร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็ จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุ ดท้ายของระยะเวลาที่กาหนด
เป็ นวันยืน่ คาร้อง และแจ้งผลการอนุมตั ิไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและสานัก บริ หารและพัฒนาวิชาการ
รายวิชาที่ ประสงค์จะขอโอนเป็ นรายวิชาที่ ส อบผ่านมาแล้ว ไม่เกิ น 5 ปี การศึ กษา นับจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชานั้นถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับคาร้องขอเทียบโอน
การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 22/2550
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การขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา มีข้ นั ตอนดังนี้
 นักศึกษาที่ ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิ ตและค่าคะแนนของรายวิชา ยื่นคาร้อง (บว. 36) ที่งานบริ การ
การศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครง
รายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นผูข้ อเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอน
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเท่านั้น
 งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 22/2550
 งานบริ การการศึกษาคณะแจ้งผลการอนุมตั ิไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสานักบริ หาร ฯ
6.4 การขอแจ้ งการเปลีย่ นชื่อ - ชื่อสกุล
กรณีที่ชื่อ-ชื่ อสกุลของนักศึกษาไม่ ถูกต้ อง หรื อมีการเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนคานาหน้ าชื่อ/ยศ
หากนักศึกษาประสงค์จะขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้ติดต่อฝ่ ายทะเบียนประวัติสานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการ อาคารศูนย์วชิ าการ โดย
กรอกข้อความในคาร้องยื่นต่อ ผูอ้ านวยการสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ พร้อมทั้งแนบสาเนา
เอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐาน อย่างละ 3 ชุด คือ
1. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และทะเบียนสมรส หรื อคาสั่งเลื่อนยศ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
กรณีการขอแก้ ไขตัวสะกดภาษาอังกฤษ
กรอกคาร้องยื่นที่ช่องการเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนี ยม 50 บาท และนาคาร้องที่ชาระค่าธรรมเนี ยมแล้ว
ยื่นที่งานทะเบียนประวัติ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ตามคาร้อง
6.5 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา สาหรับนักศึกษาใหม่ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้นกั ศึกษาใหม่
ลาพักการศึกษาได้ ในกรณี จาเป็ นเท่านั้น เช่น ป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุ นอกจากนั้นไม่อนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้
การลาพักการศึกษาให้ ลาพักได้ ไม่ เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสู ตร
การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะดังนี้
6.5.1 ลาพักการศึกษาโดยที่ยังไม่ ได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยน นักศึกษายื่นขอลาพักการศึกษาในช่วงของ
วันต่อทะเบี ยนและลงทะเบี ยนวิชาเรี ยนตามที่ กาหนดในปฏิ ทินของมหาวิทยาลัย ซึ่ งต้องชาระค่าธรรมเนี ยม
สาหรับการรักษาสถานภาพเป็ นนักศึกษา
6.5.2 ลาพักการศึกษาภายหลังจากที่ได้ ลงทะเบียนวิชาเรียนและชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว ไม่
ต้ องชาระค่ าธรรมเนียมการลาพัก สาหรั บรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ทั้งนี้ ตอ้ งยื่นขอลาพักก่อนวันสุ ดท้ายของการ
เรี ยนของแต่ละภาคการศึ กษาตามที่กาหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณี ที่ประสบอุบตั ิเหตุหรื อมีเหตุ
สุดวิสยั อื่นๆ ซึ่งสามารถขอลาพักเป็ นกรณี พิเศษในช่วงหลังวันดังกล่าวได้ ลักษณะการลาพักในข้อ 6.5.2 นี้ มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ชาระไปแล้ว นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาพักการศึกษา ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
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 ขอ คาร้ องลาพักการศึกษา (บว.14) ที่งานบริ การการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด หรื อดาวน์โหลด
ได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารเพื่อประกอบการขอลาพัก (เช่น ใบรับรองแพทย์ คาสั่งจากต้น
สังกัดฯลฯ) โดยผ่านความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
 งานบริ การการศึกษาคณะ ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาอนุมตั ิ
 คณบดี คณะที่ นักศึ กษาสังกัดอนุ มตั ิแล้ว งานบริ การการศึ กษาส่ งคาร้องไปที่ สานักบริ หารและพัฒนา
วิชาการ เพื่อตรวจสอบ ก่อนให้นกั ศึกษาชาระค่าธรรมเนียมสาหรับการลาพักการศึกษา
 ชาระเงินค่าธรรมเนียมสาหรับการลาพักการศึกษา
6.6 การขอขยายเวลาศึกษาต่ อ
นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิจากหน่วยราชการหรื อหน่วยงานให้เข้าศึกษา แต่ระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลา
ศึกษาสิ้ นสุ ดลงก่อนสาเร็ จการศึกษา มีความประสงค์จะขอขยายเวลาศึกษาต่อจากต้นสังกัดต้องนาหนังสื อที่ลง
นามโดยคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิขยายเวลาศึกษาต่อถึงหัวหน้าหน่วยงาน ขั้นตอนการขอหนังสื อขยาย
เวลาศึกษาต่อมีดงั นี้
 ขอ คาร้ องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่ อถึงต้ นสังกัด (บว.17) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด
หรื อหรื อดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้องและแนบสาเนาคาสัง่ หรื อสาเนาหนังสื อจากต้นสังกัดอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ที่ระบุช่วงเวลา
การลาศึกษาต่อ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป/ที่ปรึ กษาหลัก ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
เพื่อให้ความเห็นชอบ
 ยื่นคาร้องที่งานบริ การการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด ซึ่ งงานบริ การการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
แล้วเสนอคณบดีอนุมตั ิ
 งานบริ การการศึกษาคณะจะส่งคาร้องขอขยายเวลาให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย จัดทาหนังสื อขออนุมตั ิขยาย
เวลาศึกษาต่อถึงต้นสังกัด
 นักศึ กษาขอรับ หนังสื อที่ คณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วได้ที่ จุด One Stop Service บัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 3 วัน หลังจากยืน่ คาร้องที่งานบริ การการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด
6.7 การขอรายงานตัวเพือ่ กลับเข้ าปฏิบัตริ าชการ
นักศึกษาที่เป็ นข้าราชการที่ ประสงค์จะรายงานตัวเพื่อกลับเข้า ปฏิบตั ิราชการ หากได้ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาครบตามหลักสู ตรแล้ว และได้ทาวิทยานิ พนธ์ /การศึ กษาอิ สระ อยู่ในขั้นที่ คณะกรรมการที่ ปรึ กษา
เห็นสมควรกลับเข้ารับราชการได้ นักศึ กษาสามารถขอหนังสื อรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบตั ิราชการได้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
 ขอคาร้ องขอรายงานตัวเพือ่ กลับเข้ าปฏิบัติราชการ (บว.17) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด
หรื อหรื อดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 กรอกคาร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป/ที่ปรึ กษาหลัก ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
เพื่อให้ความเห็นชอบ
 ยื่นคาร้องที่งานบริ การการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด ซึ่ งงานบริ การการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
และนาเสนอคณบดีอนุมตั ิ
 งานบริ การการศึกษาคณะ จะส่งคาร้องขอรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ิราชการมาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิมพ์หนังสื อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม
 นักศึ กษาขอรับหนังสื อที่ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วได้ที่ จุด One Stop Service บัณฑิ ต
วิทยาลัย ภายใน 3 วันหลังจากยืน่ คาร้องที่งานบริ การการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด
6.8 การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาครบตามหลักสู ตรแล้ว และอยู่ในระหว่างการขอสอบวิทยานิ พนธ์/การศึ กษา
อิสระ นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ในช่วงวันต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชา
เรี ย นตามที่ ก าหนดในปฏิ ทิ นการศึ ก ษาระดับ บัณฑิ ต ศึ ก ษาส าหรั บ ภาคการศึ ก ษานั้นๆ มิ ฉะนั้น จะต้อ งถู ก
มหาวิทยาลัยสัง่ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 หมวดที่ 10 ข้อ 60.4 การขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษามีข้ นั ตอนดังนี้
 ขอ แบบรั กษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (บว.13) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด หรื อดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป/ที่ปรึ กษาหลัก และประธานคณะกรรมการหลักสู ตรเพื่อให้
ความเห็ นชอบโดยยื่นคาร้ องให้งานบริ การการศึ กษาคณะที่ นักศึ กษาสังกัดตรวจสอบและนาเสนอ
คณบดีอนุมตั ิ
 ยื่นคาร้องที่สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ พร้อมกับเอกสารต่อทะเบียน ในวันต่อทะเบี ยนและ
ลงทะเบียนวิชาเรี ยนตามที่กาหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้นๆ
 ชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมสาหรับรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึ กษา ตามอัตราที่ กาหนดในระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.9 การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ผลงานวิทยานิพนธ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1125/2551) เรื่ อง การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษากรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาในหลักสูตรที่กาหนดให้การ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสาเร็ จการศึกษาที่เรี ยนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว
สอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษา
อื่นๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตร
กาหนด และใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตามระยะเวลาสูงสุดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหรื อระยะเวลาสูงสุดที่
กาหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดาเนินการการขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี รอการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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 ขอ แบบรั กษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (บว.13-1) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด หรื อ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 นักศึกษายืน่ คาร้องต่อคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึ กษา และต้องแนบเอกสารดังนี้
- สาเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น หนังสื อรับรอง
ผลการเรี ยน(Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักฐานการส่ง
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เป็ นต้น
- สาเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสื อนาส่งและรายละเอียดของวารสารที่ส่งไป
ตีพิมพ์ ได้แก่ ชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่
 ให้คณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมตั ิ และให้คณะสาเนาคาอนุมตั ิแจ้งให้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ได้รับอนุมตั ิ
 นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และรักษา
สถานภาพ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
6.10 การขอลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
 ขอ คาร้ องขอลาออก (บว.15) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อดาวน์โหลดได้
ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้อง และตรวจสอบหนี้ สินเสร็ จเรี ยบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปฯ/ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
 ยื่น คาร้ อ งที่ สานัก บริ หารและพัฒ นาวิชาการ เจ้าหน้าที่ สานัก บริ หารและพัฒนาวิชาการ
ตรวจสอบเสนอ ผอ.สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ นาเสนอคาร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดี บัณฑิ ตวิทยาลัยถึงคณะที่
เกี่ยวข้อง
6.11 การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาต่อเมื่ออยูใ่ นกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ตาย
 ลาออกและได้รับอนุมตั ิแล้ว
 สาเร็ จการศึกษา

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ

 มหาวิทยาลัยสั่ งให้ออกอันเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นระเบี ยบการลงทะเบี ยนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 เรี ย นได้จ านวนหน่ ว ยกิ ต ไม่ เ กิ นกึ่ ง หนึ่ ง จากจ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมของรายวิช าที่ มี ค่ า
คะแนนในหลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50
 เรี ยนได้จานวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่ งจากจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนน
ในหลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75
 ไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
โดยได้สญ
ั ลักษณ์ S เป็ น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
 สอบวิทยานิ พนธ์ หรื อสอบประมวลความรู ้ หรื อสอบการศึ กษาอิสระ หรื อสอบวัด
คุณสมบัติครั้งที่สองไม่ผา่ น
 หลังสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ไม่ดาเนิ นการและ/หรื อสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ครั้งที่ 2 ตามระยะเวลาที่กาหนด
 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว
 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็ นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ทางสาขาวิชากาหนด
 ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็ นลหุ โทษหรื อความผิดอัน
ได้กระทาโดยประมาท
 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็ นนักศึกษา
6.12 การขอกลับเข้ าเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา ตามระเบียบข้างต้น ตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 81/2548
ขั้นตอนการกลับเข้าเป็ นนักศึกษามีดงั นี้
 ขอ คาร้ องขอกลับเข้ าเป็ นนักศึกษา (บว.18) ที่ งานบริ การการศึกษาคณะที่ สาขาวิชา
สังกัด หรื อหรื อดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้องและยื่นคาร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปฯ ประธานคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร และคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษาที่ตอ้ งการกลับเข้าเป็ นนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 3 สัปดาห์
 คณะส่ งคาร้องต่อสานักบริ หาร ฯ เจ้าหน้าที่สานักบริ หารฯ ตรวจสอบ เสนอต่อ ผอ.
สานักบริ หาร ฯ ให้ความเห็นชอบ
 สานักบริ หาร ฯ นาเสนอคาร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 สานักบริ หารฯ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัยถึงคณะที่เกี่ ยวข้องและ
นักศึกษาเป็ นรายบุคคลเพื่อให้มาต่อทะเบียน/ลงทะเบียนวิชาเรี ยน และชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
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แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
และค่า ธรรมเนี ยมการคื นสถานภาพการเป็ นนักศึ กษา ตามกาหนดในปฏิ ทินการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
6.13 การขอเปลีย่ นแปลงแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (เช่น จากหลักสู ตรแผน ก แบบ ก(2) เป็ นแผน ข )
ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปฯ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ที่นกั ศึกษาเข้า
ศึกษาก่อนเปิ ดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษามีดงั นี้
 ขอคาร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว.33) ที่งานบริ การการศึกษาคณะที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้ อ งและยื่น คาร้ องเสนอต่ ออาจารย์ที่ ปรึ กษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
 งานบริ การการศึกษาคณะที่นกั ศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมตั ิ
 งานบริ การการศึกษาคณะ แจ้งผลการอนุมตั ิให้สานักบริ หารฯ บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแผนการศึกษา
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ดาเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
6.14 การขอเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษา
นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา (เช่น จากภาคปกติ เป็ นภาคพิเศษ ฯลฯ) ทั้งนี้ โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปฯ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงระบบ
การเรี ยนมีดงั นี้
 ขอคาร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา (บว.33) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้ อ งและยื่น คาร้ องเสนอต่ ออาจารย์ที่ ปรึ กษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
 งานบริ การการศึกษาคณะที่นกั ศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมตั ิ
 งานบริ การการศึกษาคณะ แจ้งผลการอนุมตั ิให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และ
ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนระบบการศึกษา
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ดาเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
6.15 การขอเปลีย่ นแผน/แบบการศึกษา
นักศึ กษาสามารถขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาได้ โดยนั ก ศึ ก ษาต้อ งผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรของแผน/แบบการศึกษาที่ตอ้ งการเปลี่ยนใหม่ ซึ่ ง
การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ทาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดาเนิ นการภายใน 1 ปี การศึกษา ในกรณี ที่ขอ
เปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจาเป็ นอย่างยิง่ และให้นาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 67/2552 โดย ขั้นตอนการขอเปลี่ยน
แผนการศึกษา มีดงั นี้
 นักศึ กษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว.33-1)
ต่อคณะ ที่ สาขาวิชาสังกัด โดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา

 ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็ นผูอ้ นุมตั ิโดยพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันยื่น
คาร้อง และแจ้งผลการอนุมตั ิไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา
6.16 การขอเปลีย่ นสาขาวิชา
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต มี
รายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป
หรื อ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะที่สาขาวิชาใหม่
สังกัด ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 75/2548 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา มีดงั นี้
 นักศึ กษายื่นคาร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา (บว.34) ต่อคณะที่ หลักสู ตรสาขาวิชาเดิมสังกัด โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเดิมไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อน
เปิ ดภาคการศึกษา
 คณบดีคณะที่หลักสู ตรสาขาวิชาใหม่สังกัด เป็ นผูอ้ นุมตั ิโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ/สาขาวิชาเดิม เพื่อแจ้ง นักศึกษาทราบต่อไป
 คณะที่สาขาวิชาใหม่สงั กัด แจ้งผลการอนุมตั ิเปลี่ยนสาขาวิชาไปยังสานัก บริ หารและพัฒนาวิชาการ
และบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา
6.17 การเปลีย่ นระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
สาขาวิชาใหม่ และการขอเปลี่ยนระดับการศึ กษาสาหรับนักศึกษาคนหนึ่ ง ๆ สามารถกระทาได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น กรณี ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้อง
เป็ น นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2) ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็ น A B+
B C+ C D+ D F มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนการ
สอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ากว่า 3.50 หรื อ นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(1) ที่มีผลงานวิจยั
เพื่อทาวิทยานิ พนธ์อนั มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นวิทยานิ พนธ์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ ที่จดั ขึ้นสาหรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตในหลักสู ตรสาขาวิชานั้นๆ และให้เป็ นไปตาม
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แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 74/2548 ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
 นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาฯ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรใหม่ และคณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิ ด
ภาคการศึกษา
 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้คณะที่สาขาวิชาสังกัดและสานัก
บริ หารฯ เพื่อแจ้งนักศึกษาทราบและชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนระดับ
 สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับทีต่ า่ กว่ าหลักสู ตรทีเ่ ข้ าศึกษา
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2548 มีรายละเอียดดังนี้
 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ที่อยูใ่ นหลักสูตรระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่ตนเข้าศึกษาได้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และสาขาวิชา การลงทะเบี ยนรายวิชาที่มีเงื่ อนไขของ
รายวิชา อาจได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาทีเป็ นเงื่อนไขที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน ทั้งนี้ ตอ้ ง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรี ยนให้เรี ยกเก็บตามอัตราที่กาหนดในระเบียบและ/หรื อประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้ว ย ค่ าธรรมเนี ย มการศึ กษาตามระดับ ของหลักสู ตรของรายวิชาที่
ลงทะเบียนนั้น ในกรณี ที่ไม่มีระเบียบ หรื อประกาศรองรับ ให้เรี ยกเก็บตามอัตราที่กาหนดสาหรับ
หลักสูตรที่นกั ศึกษานั้น ๆ เข้าศึกษา
 การนับจานวนหน่วยกิตและการคิดค่าคะแนน ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสู ตรที่นกั ศึกษาเข้า
ศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุในหลักสูตรหรื อไม่อยูใ่ นข้อกาหนดของหลักสู ตร จะต้องลงทะเบียน
โดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
6.19 การขอหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสื อรับรองให้ปฏิบตั ิดงั นี้
 ขอ คาร้ องขอหนังสือรั บรอง ที่กลุ่มภารกิจบริ การ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ หรื อดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ http://reg.kku.ac.th
 กรอกค าร้ องและยื่นค าร้ องที่ ก ลุ่ ม ภารกิ จ บริ ก าร สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ พร้ อมชาระเงิ น
ค่าธรรมเนียม และติดต่อขอรับหนังสื อรับรองได้ที่สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
6.20 การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 นักศึ กษาที่ ประสงค์จะขอใบแสดงผลการศึ กษา (Transcript) ฉบับสภาอนุ มตั ิปริ ญญาหรื อฉบับ
แสดง คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ปฏิบตั ิดงั นี้

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 ขอ คาร้ องขอใบแสดงผลการศึกษาง ที่ กลุ่มภารกิจบริ การ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการหรื อ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ http://reg.kku.ac.th
 กรอกคาร้องและยื่นคาร้องที่สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการพร้อมชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยม และติดต่อ
ขอรับใบแสดงผลการศึกษา ได้ที่สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
6.21 การทาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
6.21.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
นักศึ กษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ ได้ต่อเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติ
ครบตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2555 สาหรั บจานวนหน่ วยกิ ตที่ จะ
ลงทะเบียนเรี ยนให้เป็ นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ร่ วมหรื อเป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่ขดั กับระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ /การศึกษา
อิสระ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมและ จานวนผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 ข้อ 22 -23 และหมวดที่ 8 ข้อ 45
6.21.2 การเสนอแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ/อาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม
การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมมีข้ นั ตอนดังนี้
 ขอคาร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
(บว.21) ที่งานบริ การการศึกษาคณะที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อหรื อดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกรายละเอี ยดในค าร้ อ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ ปรึ กษาหลัก และประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรลงนามให้ความเห็นชอบ โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักหรื อ
ที่ปรึ กษาร่ วม ลงลายมือชื่อในคาร้องฯ
 ยืน่ คาร้องที่งานบริ การการศึกษาคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
 งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอให้คณบดีเห็นชอบให้แต่งตั้งพร้อมทั้งลงนามในคาสัง่
 งานบริ การการศึกษาคณะแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
6.21.3 การขอเปลีย่ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ/อาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม
ถ้า หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ /การศึ ก ษาอิ ส ระ นัก ศึ ก ษาต้อ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 ขอคาร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ (บว. 21) ที่งาน
บริ ก ารการศึ ก ษาคณะที่ นัก ศึ ก ษาสัง กัด หรื อ ดาวน์ โ หลดได้ที่ เ วบไซต์บัณฑิ ต วิท ยาลัย
http://gs.kku.ac.th
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แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 กรอกรายละเอียดในคาร้อง โดยระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาคนเดิมพร้อมให้ลงลายมือชื่อ และ
ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก/ร่ วมคนใหม่ พร้อมให้ลงลายมือชื่ อ และให้ลงนามเฉพาะ
บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
 เสนอแบบคาร้ องผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร ให้ความเห็นชอบ
 งานบริ การการศึ กษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดี อนุ มตั ิ พร้อมทั้งลงนามใน
คาสัง่ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 งานบริ การการศึกษาคณะ แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องและบัณฑิตวิทยาลัย
6.21.4 การเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว จาเป็ นต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/
การศึ กษาอิสระ ที่ ได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึ กษาอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึ กษาร่ วมต่อคณบดี ที่นักศึ กษาสังกัดเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ภายในระยะเวลาที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
นักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน จึงจะดาเนิ นการ
เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ ขั้นตอนการเสนอเค้าโครงมีดงั นี้
 ขอ แบบเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ (บว.23) ที่งานบริ การการศึกษา
คณะที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้มีการสอบเค้าโครง ให้นกั ศึกษาดาเนิ นการขอสอบที่
คณะที่นกั ศึกษาสังกัดโดยการกาหนดคณะกรรมการสอบเค้าโครง พร้อมทั้งวัน เวลา
สถานที่สอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษา
อิสระ และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีคณะนั้น ๆ
- อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อาจจะเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาจาก
ภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาวิชาอื่น เช่น ด้านสถิติ ฯลฯ เป็ นกรรมการสอบเค้า
โครงได้
- คณะ อาจจะประกาศแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบเค้าโครง ให้นกั ศึกษา
และอาจารย์ที่สนใจเข้ารับฟังและซักถามข้อสงสัยได้
 เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ เห็ นชอบเค้าโครงแล้ว นักศึ กษา
กรอก รายละเอียดในแบบ บว.23 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ
และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมทุกคนลงนามและประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ลงนามให้ความเห็นชอบ
 ยืน่ แบบ บว.23 พร้อมทั้งเค้าโครงที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่ระบุในแบบ บว.23(ด้านหลัง)
จานวน 6 ชุด ที่คณะที่นกั ศึกษาสังกัด
 งานบริ การการศึ กษาคณะตรวจสอบรู ปแบบเค้าโครง และเสนอคณบดีอนุ มตั ิเค้า
โครง

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 งานบริ ก ารการศึ ก ษาคณะส่ ง เค้า โครงที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ แ ล้ว ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ นักศึกษา และส่ งสาเนาแบบ บว. 25 ที่อนุมตั ิแล้วพร้อมแผ่นบันทึ ก
ข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 แผ่น ส่งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
6.21.5 การขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษา
เพื่อให้มีแนวปฏิ บตั ิ ในการขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึ กษา สาหรั บนักศึ กษาที่ ศึกษาใน
หลักสู ตรซึ่ งกาหนดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของเงื่อนไขในการสาเร็ จการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยจึงได้ออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 80/2548 มีข้ นั ตอนการขอขยายเวลา
การสาเร็ จการศึกษา ดังนี้
 กรอบแบบ บว.39 และจัดเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 เสนออาจารย์ที่ ปรึ กษาหลัก และประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่ อให้ความ
เห็นชอบ
 งานบริ การการศึ กษาคณะที่ นักศึ กษาสังกัดตรวจสอบ และเสนอเสนอคณบดี เพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมตั ิ
 งานบริ การการศึกษาของคณะสาเนาคาสัง่ อนุมตั ิแจ้ง นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และ
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ (ภายใน 15 วัน)
6.21.6 การแต่ งตั้งอาจารย์ บัณฑิตพิเศษเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก
อาจารย์บัณ ฑิ ตพิ เ ศษที่ จะแต่ง ตั้งให้ทาหน้า ที่ เป็ นอาจารย์ที่ป รึ กษาหลัก วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การศึ กษาอิ ส ระต้อ งมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ เป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ ตามประกาศบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 69/2548 มีข้ นั ตอนการแต่งตั้งดังนี้
การแต่ งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก มีคุณสมบัติ ตามประกาศฯ ข้ อ 6.1
 คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รเสนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ต่ อ คณะกรรมการ
บัณฑิ ตศึ กษาประจาคณะ โดยแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งประกอบ การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการ
บริ หาร หลักสู ตรเสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.40 และเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิและแต่งตั้งต่อคณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด
 งานบริ การการศึกษา จัดทาคาสัง่ แต่งตั้ง และสาเนาคาสัง่ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
การแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก มีคุณสมบัติ ตามประกาศฯ ข้ อ 6.2
 คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รเสนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ต่ อ คณะกรรมการ
บัณฑิ ตศึ กษาประจาคณะ โดยแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งประกอบ การพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
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แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร เสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.40 และเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้ความเห็ นชอบแล้ว ให้คณบดี คณะที่
หลักสู ตรสังกัดพิจารณาแต่งตั้ง และสาเนาคาสั่งแต่งตั้งแจ้งคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทราบ
6.21.7 แนวปฏิบัตใิ นการแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
แนวปฏิ บัติการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553 มี
ขั้นตอนดังนี้
 การขออนุมตั ิแต่งตั้งที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละกรณี ให้ประธานหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนั้นๆจัดทาเอกสารเพื่อประกอบการเสนอ
พิจารณาแต่งตั้ง เสนอขอแต่งตั้งตาม แบบ บว.42
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะพิจารณา และส่งเรื่ องให้งานบริ การการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และเสนอคณบดีคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร
 คณบดีคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรส่งเรื่ องให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณา และให้
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่ออธิการบดี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ และลงนามในคาสัง่ แต่งตั้ง
6.21.8 การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาเฉพาะเรื่อง
มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ฉบับที่ 815/2549 เรื่ องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง มีข้ นั ตอน ดังนี้
 การขออนุมตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องในแต่ละกรณี ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักโดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รนั้ นๆจั ด ท าเอกสารเพื่ อ
ประกอบการเสนอพิจารณาแต่งตั้ง เสนอขอแต่งตั้งตามแบบ บว.41
 งานบริ การการศึกษาตรวจสอบเอกสารต่างๆ
 คณบดีคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประเมินสัมฤทธิ์ ผลของการแต่งตั้งที่ปรึ กษาเฉพาะ
เรื่ องของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษาและรายงานให้คณบดีทราบ
6.21.9 การขอความอนุเคราะห์ จากหน่ วยงานต่ าง ๆ เพือ่ ขอความร่ วมมือในการเก็บข้ อมูล
ทาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลทาวิทยานิพนธ์/การ
ศึกษาอิสระจากหน่วยงานต่างๆ จาเป็ นต้องมีหนังสื อราชการจากคณะที่ นกั ศึกษาสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนังสื อจากคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมีดงั นี้

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 จัดพิมพ์หนังสื อ 2 ฉบับคือ
- ฉบับที่ 1 บันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ถึงคณบดีคณะนั้น ๆ เพื่อแจ้ง
ความประสงค์และขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลโดยผ่านความ เห็นชอบของหัวหน้า
ภาควิชาหรื อประธานหลักสูตร
- ฉบับที่ 2 หนังสื อราชการจากคณะที่นกั ศึกษาสังกัดถึงหน่วยงานที่ตอ้ งการขอความ
อนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพ์ตน้ ฉบับ 1 ชุดและสาเนา 2 ชุด (ดูตวั อย่าง
ภาคผนวก)
 ยืน่ หนังสื อฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่งานบริ การการศึกษาคณะ
 งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีลงนาม
 นัก ศึ ก ษาขอรั บ หนั ง สื อ จากงานบริ การการศึ ก ษาคณะไปด าเนิ น การจัด ส่ ง ให้
หน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง
6.21.10 การขอความอนุเคราะห์ ให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บุคลากรของหน่วยงาน
นั้นเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิ พนธ์ /การศึ กษาอิ สระจาเป็ นต้องมี
หนังสื อราชการจากคณะที่นกั ศึกษาสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนังสื อ
จากคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมีดงั นี้
จัดพิมพ์หนังสื อ 2 ฉบับคือ
- ฉบับที่ 1 บันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ฯลฯ ถึงคณบดีที่นกั ศึกษา
สังกัดโดยผ่ านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
- ฉบับที่ 2 หนังสื อราชการจากคณะที่นกั ศึกษาสังกัด ถึงหัวหน้าหน่วยงานของบุคคลที่
ต้องการขอความอนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพ์ตน้ ฉบับ 1 ชุด และสาเนา 2
ชุด (ดูตวั อย่างภาคผนวก)
 ยืน่ หนังสื อฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่งานบริ การการศึกษาคณะ
 งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีลงนาม
 นักศึกษาขอรับหนังสื อจากงานบริ การการศึกษาคณะไปดาเนิ นการจัดส่ ง

ให้หน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง
6.21.11 การขอสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
6.21.11.1 การสอบวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ ให้เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับที่ 72/2548 ข้อ 8
6.21.11.2 การขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มีข้ นั ตอนดังนี้
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แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 ขอ คาร้ องขอสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ (บว.25) ที่งานบริ การการศึกษาคณะ
ที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.25 เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และประธาน
หลักสู ตร ให้ความเห็ นชอบ พร้อมแบบฟอร์ ม Turnitin Originality Report (ตาม
ประกาศ บว. ฉบับที่ 164/2557) และส่ งวิทยานิ พนธ์/รายงานการศึกษาอิสระที่ยงั ไม่
เข้าปกให้งานบริ การการศึ กษาเท่ากับจานวนกรรมการสอบ ก่อนวันกาหนดสอบ
อย่างน้อย 20 วัน
 งานบริ การการศึกษาพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ขอสอบจากระบบ Online ของสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอสอบ
 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมสอบ ที่งานการเงินคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
 งานบริ การการศึ กษาคณะเสนอคาร้องขอสอบให้คณบดีอนุ มตั ิและส่ งวิทยานิ พนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ ให้คณะกรรมการสอบอ่านก่อนสอบ
 งานบริ การการศึกษาคณะสาเนาคาร้องขอสอบแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
6.21.11.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
มีข้ นั ตอนดังนี้
ประธานหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ /การศึกษา
อิสระ ต่อคณบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หากคณบดีคณะที่ นักศึ กษาสังกัด เห็ นชอบ
งานบริ การการศึ กษาคณะตรวจสอบความถู กต้องและเสนอให้ค ณบดี พิ จ ารณา
แต่งตั้งและลงนามในคาสัง่ งานบริ การการศึกษา ส่ งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งให้บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยและภาควิชาเพื่อแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ และในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บฯ พ.ศ.2548 ข้ อ 48.2.1
การสอบการศึกษาอิสระ ดาเนินการแต่ งตั้งตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 ข้ อ 48.3.1
6.21.11.4 การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
การสอบวิทยานิพนธ์ ดาเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 48.2.2-48.2.4
การสอบการศึกษาอิสระ ดาเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 48.3.2-48.3.3
6.21.11.5 การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ดาเนินการตาม ระเบียบ ฯ พ.ศ.2548 ข้อ 50 และประกาศ บว.ฉบับที่ 88/2555
6.21.12 การขอเปลีย่ นชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
หากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ลงความเห็นให้มีการปรับหรื อเปลี่ยนชื่อ
เรื่ องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระให้นกั ศึกษาดาเนินการขออนุมตั ิเปลี่ยนตามขั้นตอนดังนี้
 ขอคาร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่ องวิทยานิ พนธ์ /การศึกษาอิสระ (บว.24) ที่งานบริ การการศึ กษา
คณะที่นกั ศึกษาสังกัดหรื อ หรื อดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 กรอกคาร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และประธานหลักสูตร เพื่อให้ความเห็นชอบ

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
 ยืน่ คาร้องที่งานบริ การการศึกษาคณะ งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอต่อคณบดีเพื่อ
ลงนามอนุมตั ิ
 งานบริ การการศึกษาคณะ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
6.21.13 การส่ งวิทยานิพนธ์ /การส่ งรายงานศึกษาอิสระ
การส่ งวิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิ พนธ์ เรี ยบร้อยแล้ว ให้รีบดาเนิ นการตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย ฉบับที่ 88/2555 ข้อ 9.1 – 9.6
การส่ งรายงานการศึกษาอิสระ
นัก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า นการศึ ก ษาอิ ส ระ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ให้ รี บ ด าเนิ น การตามที่ ค ณะ
กาหนด และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2555 ข้อ 11
6.22 การสอบประมวลความรู้
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ที่ ศึ ก ษาในหลัก สู ต รแผน ข ต้อ งสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination)ให้ผา่ นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2548
ขั้นตอนการสอบประมวลความรู ้มีข้ นั ตอนดังนี้
 ขอ คาร้ องขอสอบประมวลความรู้ (บว.30) ที่งานบริ การการศึกษาคณะที่นกั ศึกษาสังกัดหรื อ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปฯกาหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบพร้อมทั้งลงนาม และประธานหลักสูตร ลงนามให้ความเห็นชอบ
 ยืน่ แบบ บว.30 ที่งานบริ การการศึกษาคณะ ก่อนการสอบอย่างน้อย 15 วัน
 งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีอนุมตั ิการสอบ
 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ้
 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ดาเนิ นการสอบตามกาหนดวันเวลาที่ ระบุ ส าหรั บแต่ละ
สาขาวิชา โดยเป็ นผูด้ าเนินการจัดสอบประมวลความรู ้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ในกรณี ที่จาเป็ น
อาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้ การสอบประมวลความรู ้เป็ นการสอบข้อเขียน หรื อการ
สอบปากเปล่า หรื อการสอบทั้งสอบแบบ
 ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
และบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสู ตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
แจ้งผลการสอบโดยใช้ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู ้ (บว.32)
 งานบริ การการศึกษาคณะ สาเนาผลการสอบประมวลความรู ้แจ้งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสานัก
บริ หารและพัฒนาวิชาการ ทราบ
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6.23 การสอบวัดคุณสมบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2548และฉบับที่ 35/2549 เรื่ อง การสอบประมวลความรู ้
และการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวัดคุณสมบัติมีข้ นั ตอน ดังนี้
 ขอคาร้องสอบวัดคุณสมบัติ (บว.30) ที่งานบริ การการศึกษา คณะที่นกั ศึกษาสังกัด หรื อ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th
 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป กาหนดวันเวลาและ
สถานที่สอบพร้อมทั้งลงนาม และประธานหลักสูตร ลงนามให้ความเห็นชอบ
 ยืน่ แบบ บว.30 ที่งานบริ การการศึกษาคณะก่อนการสอบอย่างน้อย 15 วัน
 งานบริ การการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีอนุมตั ิการสอบ
 นักศึกษาชาระค่าสอบวัดคุณสมบัติ
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จัดสอบวัดคุณสมบัติ และให้ประธานคณะกรรมการสอบ
รายงานผลการสอบต่อคณะ สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิ ตวิทยาลัย ผ่าน
หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสู ตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ แจ้งผลการสอบโดยใช้ใบ
แจ้งผลการสอบประมวลความรู ้/วัดคุณสมบัติ (บว.32)
 งานบริ การการศึกษาคณะ สาเนาผลการสอบวัดคุณสมบัติ แจ้งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยและสานัก
บริ หารและพัฒนาวิชาการ ทราบ
6.24 การสาเร็จการศึกษา
คุณสมบัติของผูส้ าเร็ จการศึ กษา ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การศึ กษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54 ให้ คณะกรรมการประจาคณะเป็ นผู้อนุมตั กิ ารสาเร็จการศึกษาและให้ ถือ
วันทีไ่ ด้ รับอนุมตั นิ ้นั เป็ นวันสาเร็จการศึกษา
6.25 การขออนุมตั ปิ ริญญา
นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสาเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยนื่ คาร้องแสดงความจานงขอ
สาเร็ จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษานั้น
นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.25.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามข้อ 54
6.25.2 ไม่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรื อคณะ
6.25.3 เป็ นผูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการทางวินยั นักศึกษา
6.25.4 ส่ งวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จดั ทา
ตามรู ปแบบและจานวนที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
6.25.5 การเสนอชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษาเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป
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นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบหนี้ สิน ใบแจ้งความจานงสาเร็ จการศึกษา
และการตรวจสอบหนี้ สิ้น (บว.20) ที่ งานบริ การการศึกษา คณะที่นกั ศึกษาสังกัดและให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สานักวิทยบริ การ สาขาวิชาที่ นกั ศึกษาสังกัด และลงนามรับรองในแบบ บว.20 ว่านักศึกษาไม่มีหนี้ สินค้างชาระ
ใดๆ แล้วยื่นแบบ บว.20 ที่ งานบริ การการศึ กษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดี คณะที่ นักศึ กษาสังกัด
รับทราบ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

6.26 การขอรับปริญญา
6.26.1 การขอรับปริญญาบัตร
นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาให้ติดต่อสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการเพื่อขอแบบฟอร์ มขอรับ
ปริ ญญาบัตร พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยืน่ ต่อสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งสานักบริ หารฯจะ
ใช้ขอ้ มูลในแบบฟอร์ มดังกล่าวสาหรับการติดต่อกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานพระราชทานปริ ญญาบัตรรายละเอียด
เครื่ องแต่งกายรับปริ ญญาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th
6.27 เงือ่ นไขของหน่ วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับการขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
6.27.1 เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอความร่ วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลจากโรงเรียนใน
สังกัดสามัญศึกษา
ตามหนังสื อที่ ศธ 0808/1983 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2528 กรมสามัญศึกษาได้กาหนด
เงื่อนไขและแนวปฏิบตั ิในการขอความร่ วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากโรงเรี ยนในสังกัดกรมสามัญศึกษาดังนี้
การติดต่ อขอความร่ วมมือ
(1) กรมสามัญศึกษาสนับสนุนให้มีการติดต่อขอความร่ วมมืออย่างเป็ นทางการโรงเรี ยนใน
สังกัดกรมสามัญศึกษาทุกแห่ งย่อมมีสิทธิ ที่จะปฏิเสธที่จะไม่ให้ความร่ วมมือแก่นกั ศึกษาที่เข้าไปติดต่อโดยไม่มี
หนังสื ออนุญาตอย่างเป็ นทางการ หรื อแม้จะมีหนังสื ออนุญาตอย่างเป็ นทางการ โรงเรี ยนก็ยงั คงสงวนสิ ทธิ ที่จะ
ไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่างที่เห็นว่าไม่สมควรได้
(2) ในการติดต่อขอความร่ วมมืออย่างเป็ นทางการนั้น ในกรณี ที่ตอ้ งการรวบรวมข้อมูลจาก
โรงเรี ยนในส่วนกลางหรื อจากโรงเรี ยนในท้องที่เกินกว่าหนึ่งเขตการศึกษา คณะจะต้องทาหนังสื อราชการเพื่อขอ
ความร่ วมมือไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษาโดยแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคือ
(2.1) โครงร่ าง (Proposal) วิทยานิพนธ์
(2.2) แผนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล
(2.3) รายชื่อโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
(3) ในกรณี ที่นกั ศึ กษาต้องการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรี ยนเฉพาะในท้องที่ เขตการศึ กษาใด
เขตการศึกษาหนึ่ งเท่านั้น คณะจะต้องทาหนังสื อราชการขอความร่ วมมือไปยังศึกษาธิ การเขตของเขตการศึกษา
นั้นๆ โดยจะต้องแนบเอกสารดังข้อ (2.1),(2.2) และ (2.3) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน
(4) ในการติดต่อขอความร่ วมมือในข้อ (2) และ (3) นั้น คณะควรติดต่อกรมสามัญศึกษาหรื อ
ศึ กษาธิ การเขตก่ อนวันดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรี ยนอย่างน้อย 14 วัน เมื่อกรมสามัญศึ กษาหรื อ
ศึกษาธิการเขตพิจารณาเห็นชอบด้วยกับวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้แล้วนั้น กรมสามัญศึกษาหรื อเขตการศึกษา
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จะออกหนังสื อถึงโรงเรี ยนให้ เพื่อให้ผทู ้ าวิทยานิพนธ์นาไปติดต่อกับโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในการดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
การรวบรวมข้ อมูล
เท่าที่ ผ่านมา ผูท้ าวิทยานิ พนธ์มกั จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ สร้างภาระเป็ นอย่างมากแก่
โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล กล่าวคือ มักส่ งแบบสอบถามที่มีความยาวมาก ๆ ให้กรอกก และผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องหา
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อกรอกแบบสอบถามให้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือแบบสอบถามนั้น ๆ ได้รับกลับคืนมาน้อยและ
ข้อมูลที่ได้มกั ไม่สมบูรณ์ กรมสามัญศึกษาใคร่ ขอเสนอแนะให้พยายามหลีกเลี่ยงวิธีการดังกล่าว และขอเสนอแนะ
แนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้อมูลจากโรงเรี ยนเฉพาะที่ จาเป็ นเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ ของโรงเรี ยน
ควรค้นคว้าจากแบบ รศ.2 และ ร.ค. ซึ่ งเก็บไว้ที่กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา ไม่จาเป็ นต้องสอบถามโรงเรี ยน
โดยตรง
(2) ใช้วิ ธี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ที่ ส ร้ า งภาระน้อ ยแก่ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล กล่ า วคื อ หลี ก เลี่ ย งวิ ธี ก ารส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ยไ์ ปให้กรอก แต่ผูท้ าวิทยานิ พนธ์ควรหาข้อมูลด้วยวิธีการไปเยี่ยมเยือนโดยตรง
สัมภาษณ์แล้วกรอกข้อมูลลงแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ งจะได้ประโยชน์จากการสังเกตสภาพต่าง ๆ เป็ น
หลักฐานเพิ่มเติม
(3) มีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลร่ วมกับโรงเรี ยนผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อเปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนมี
ความสะดวกที่จะร่ วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ผทู ้ าวิทยานิ พนธ์จะขอทดสอบนักเรี ยน ควรได้มี
การวางแผนร่ วมกับบุคลากรในโรงเรี ยนนั้น ๆ เป็ นการล่วงหน้า
(4) มีการสุ่ มโรงเรี ยนตัวอย่างกระจายกันออกไปเพื่อให้โรงเรี ยนทุกโรงได้รับภาระการให้
ข้อมูลทัดเทียมกัน มิใช่สุ่มตัวอย่างแบบจงใจให้ได้แต่โรงเรี ยนที่เดินทางติดต่อได้สะดวกเท่านั้น
(5) มีการสุ่มตัวอย่างเผื่อเพื่อให้มีโรงเรี ยนสารองสาหรับให้ขอ้ มูลทดแทนในกรณี ที่โรงเรี ยนที่
ถูกเลือกเป็ นตัวจริ งไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิ พนธ์เรื่ องนั้นๆ เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ขอให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยส่ งให้กรมสามัญศึกษาหรื อเขตการศึกษานั้นๆ แล้วแต่กรณี จานวน 1 เล่ม ทั้งนี้ เพื่อกรมสามัญ
ศึกษาหรื อเขตการศึกษาจะได้นาผลการค้นพบที่ได้จากวิทยานิ พนธ์เรื่ องนั้นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุ งโรงเรี ยน
ในสังกัดต่อไป (หมายเหตุ กรณี น้ ี นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยจานวน 7 เล่ม)
6.27.2 แนวปฏิบั ติเกี่ย วกับการแจกแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยหรื อวิทยานิ พนธ์ ใ น
สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา
ด้ว ยกรมอาชี ว ศึ ก ษาพิ จ ารณาเห็ น ว่า เพื่อ ประโยชน์ท างวิชาการ และเพื่อ ให้การแจก
แบบสอบถามของนิสิตนักศึกษาหรื อบุคคลภายนอกในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย จึง
กาหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูป้ ระสงค์จ ะแจกแบบสอบถามในสถานศึ กษาสังกัดกรมอาชี วศึ ก ษาเพื่อท าวิจัยหรื อ
วิทยานิพนธ์ จะต้องยืน่ เรื่ องราวขออนุญาตจากกรมอาชีวศึกษาก่อน
(2) การยื่นเรื่ องราวขออนุญาต จะต้องยื่นเป็ นหนังสื อขออนุญาตจากอธิ การบดี คณบดี หรื อ
หัวหน้าส่วนราชการที่ผปู ้ ระสงค์จะแจกแบบสอบถามศึกษาหรื อปฏิบตั ิราชการอยู่
(3) การยืน่ เรื่ องราวขออนุญาต จะต้องแนบแบบสอบถามไปประกอบการพิจารณาด้วย

แนวปฏิบตั ิต่างๆที่ควรทราบ และถือปฏิบตั ิ
(4) กรมอาชี วศึ ก ษาจะพิ จ ารณาความประสงค์แ ละแบบสอบถามดัง กล่ า ว หากเห็ น ว่า
แบบสอบถามนั้น ไม่ เ หมาะสม กรมอาชี ว ศึ ก ษาจะแจ้ง ให้ ส ถาบัน หรื อ หน่ ว ยงานเจ้า ของเรื่ อ งปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามใหม่ หากเห็นว่าแบบสอบถามนั้นเหมาะสมแล้วก็จะปฏิบตั ิดงั นี้
(4.1) แจ้งการอนุ ญาตการแจกแบบสอบถามให้สถานศึ กษาของกรมอาชี วศึ กษาที่
เกี่ยวข้องทราบโดยหนังสื อแจ้งสถานศึกษาดังกล่าว กรมอาชีวศึกษาจะเป็ นผูจ้ ดั ส่ ง ส่ วนแบบ สอบถามนั้นเป็ น
หน้าที่ของผูว้ จิ ยั ที่จะจัดส่ง
(4.2) แบบสอบถามที่ กรมอาชี วศึ กษาอนุ ญาตให้แจกในสถานศึ กษาได้น้ ันจะมี ตรา
ประทับคาว่า “ได้รับความเห็นชอบจากกรมอาชี วศึกษา” (ตราวงกลม)ไว้ที่มุมบนด้านขวาของแบบสอบถามแต่ละ
แผ่น โดยมีการลงลายมือชื่อผูไ้ ด้รับมอบหมาย กากับตราดังกล่าวด้วย
(5) การแจกแบบสอบถามหลังจากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตแล้วให้ผวู ้ จิ ยั หรื อผูแ้ จกแบบสอบถามมอบ
แบบสอบถามทั้งหมดให้กบั หัวหน้าสถานศึกษาแต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะแจกในสถานศึกษา
(6) ในกรณี ผวู ้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถามไว้เป็ นจานวนมากและส่งฉบับตัวอย่างไปขออนุญาตต่อ
กรมอาชีวศึ กษา กรณี เช่นนี้ หากกรมอาชี วศึกษาอนุญาตให้แจกแบบสอบถามได้ กรมอาชีวศึกษาจะดาเนิ นการ
ประทับตราลงลายมือชื่อกากับตราตามข้อ (4.2) ในแบบสอบถามเพียงฉบับตัวอย่างเท่านั้น
(7) เมื่อจะมีการแจกแบบสอบถามตามข้อ (6) ในสถานศึกษา หัวหน้าสถานศึ กษาจะเรี ยก
แบบสอบถามฉบับตัวอย่างและแบบสอบถามที่ จะใช้แจกในสถานศึกษาตรวจสอบ หากเห็นว่าข้อความถูกต้อง
ตรงกันแล้วก็จะให้แจกในสถานศึกษาได้
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