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ตอนท่ี 4 

แนวปฏิบัติตางๆ ท่ีควรทราบ และถือปฏิบัติ 

 

4.1 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  

นักศึกษาใหม ในวันสงเอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  นักศึกษาทุกคนจะตองสงรูปถายจํานวน 

1 รูป ขนาด 1 น้ิว  เพ่ือทําบัตรประจําตัวนักศึกษา และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะ

ดําเนินการสงใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หลังจากวันเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห  

นักศึกษาเกา 1. กรณีบัตรหมดอายุหรือบัตรชํารุด 

เขียนใบคํารองทําบัตรใหม  พรอมแนบบัตรเดิมและยื่นคํารอง   

ชําระเงิน  100 บาท  ณ กลุมภารกิจบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2. กรณีบัตรหาย  

เขียนใบคํารองทําบัตรใหม พรอมท้ังแนบใบแจงความ  และยื่น 

 คํารองชําระเงิน 100 บาท  ณ กลุมภารกิจบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

การแตงกาย แตงกายสุภาพ 

    ผูชายไมสวมเสื้อยืด 

    ผูหญิงไมสวมเสื้อยืด เสื้อไมมีแขน 

วันเวลา  วันจันทร – วันเสาร    เวลา 09.00 น. - 15.30 น. 
 

4.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดพัฒนาระบบทะเบียนใหม เปนระบบ WEB-BASE ท่ีใหบริการนักศึกษา 

อาจารย เจาหนาท่ีไดตลอด 24 ช่ัวโมง จากเครือขาย Internet  http://reg.kku.ac.th  โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. เขาสูระบบ : Login กอนท่ีนักศึกษาจะเขาไปลงทะเบียนได นักศึกษาตองทําการ Login เขาสูระบบกอน โดย

คลิกท่ีเมนู "เขาสูระบบ" จากน้ันใหนักศึกษาใสรหัสประจําตัวนักศึกษาและรหัสผาน ซึ่งรหัสผานเริ่มตนของ

นักศึกษาคือรหัสประจําตัวนักศึกษาเอง เชน รหัสประจําตัว 595080034-9 รหัสผานคือ รหัสประจําตัว

ประชาชน  เมื่อนักศึกษาใสรหัสประจําตัวและรหัสผานแลว คลิกท่ีปุม “ตรวจสอบ” ในหนาจอดานลาง

(นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผานของตนเองไดในภายหลัง) 
2. ลงทะเบียน 

เมื่อนักศึกษาทําการ Login แลวคลิกท่ีเมนู  "ลงทะเบียน"  ดานซายมือเพ่ือเขาสูหนาจอลงทะเบียนจากน้ัน 

เลือกรูปแบบการลงทะเบียนซึ่งม ี 2  แบบ คือ 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติใชในการลงทะเบียนท่ัวไป  ใหปอนรหัสวิชาและกลุมเรียนท่ีตองการลงทะเบียนและ

กดปุม "บันทึก" 

 

 

http://reg.kku.ac.th/
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2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อตองการลงทะเบียนขามระดับการศึกษาเลือกรูปแบบการศึกษาหรือ

กําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีจะลงทะเบียนเองได วิธีใชงานเลือกระดับการศึกษา ปอนรหัสวิชา, 

กลุมเรียน, จํานวนหนวยกิตและเลือกระบบเกรดท่ีตองการลงทะเบียน เชน CD AU SU VS 

จากน้ันกดปุม  "บันทึก"  เพ่ือบันทึกขอมูล 

  หากนักศึกษาตองการยกเลิกรายวิชาท่ีเลือกไวใหกดปุม "(ลบ)" ดานหลังรายวิชาน้ันๆ 

ซึ่งนักศึกษาสามารถแกไขรายการลงทะเบียนท่ีทําไวไดจนมั่นใจแลวจึงทําการยืนยันการ

ลงทะเบียน 

3. ยืนยันการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนจะไมเกิดผลใดๆ หากนักศึกษายังไมทําการยืนยันการลงทะเบียน ทําไดโดยคลิกท่ี  

"เมนู"   "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหนาจอดานซายมือ จากน้ันระบบจะแสดงผลรายการ

ลงทะเบียนและตารางสอบของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดเลือกไว ใหนักศึกษากดปุม “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” เมื่อทานผลรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแลวจะถือเปนการสิ้นสุด จะ

เปลี่ยนแปลงแกไขรายการอีกไมได 

4. การลงทะเบียนชา/เพ่ิม/ถอน 

เมื่อถึงชวงของการลงทะเบียนเรียนชาเมนู  "ลงทะเบียนชา" จะปรากฏข้ึนแทนเมนูลงทะเบียน

นักศึกษาจะดําเนินการเชนเดียวกับการลงทะเบียนเรียน  และเมื่อถึงชวงท่ีนักศึกษาทําการเพ่ิม/ถอน 

รายวิชา เมนู  "ลงทะเบียนเพ่ิมถอน"  จะปรากฏข้ึนนักศึกษาบันทึกขอมูลการเพ่ิม/ถอน รายวิชา และ

มาชําระเงินท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล   

   นักศึกษาสามารถพิมพใบแจงยอดการชําระเงินทาง WEB ไดท่ัวประเทศ และนําไป

ชําระเงินท่ีธนาคาร 6  แหง ทุกสาขาท่ัวประเทศ  หรือท่ีทําการไปรษณียทุกแหงท่ัวประเทศ  หรือ

เคานเตอรเซอรวิส  ตามวันท่ีระบุไวในใบแจงยอดฯ  
 

4.3 การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

  ผูมีสิทธ์ิขอโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ไดแก นักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองยื่นคํารองเทียบ

โอนรายวิชาภายใน 15 วันนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา และสามารถยื่นคํารองได

เพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ใหคณะท่ีสาขาวิชาสังกัด พิจารณาการโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ตามคํารองของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาท่ีกําหนดเปน

วันยื่นคํารอง และแจงผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

รายวิชาท่ีประสงคจะขอโอนเปนรายวิชาท่ีสอบผานมาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากวัน

ลงทะเบียนรายวิชาน้ันถึงวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับคํารองขอเทียบโอน การเทียบโอนรายวิชาและคา

คะแนนของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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การขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา  มีข้ันตอนดังน้ี 

• นักศึกษาท่ีประสงคจะขอโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชา ยื่นคํารอง (บว. 36) ท่ีงานบริการ

การศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครง

รายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณา ยกเวนผูขอเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเทียบโอน

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเทาน้ัน 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

• งานบริการการศึกษาคณะแจงผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริหารฯ 

4.4 การขอแจงการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 

          กรณีท่ีชื่อ-ชื่อสกุลของนักศึกษาไมถูกตอง   หรือมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ยศ              

หากนักศึกษาประสงคจะขอใหเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหติดตอฝายทะเบียนประวัติสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ อาคารศูนยวิชาการ โดย 

กรอกขอความในคํารองยื่นตอ ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสาร

ท่ีใชเปนหลักฐาน  อยางละ 3 ชุด  คือ 

1. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล และทะเบียนสมรส  หรือคําสั่งเลื่อนยศ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาทะเบียนบาน 

    กรณีการขอแกไขตัวสะกดภาษาอังกฤษ 

กรอกคํารองยื่นที่ชองการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม 50 บาท และนําคํารองที่ชําระคาธรรมเนียมแลว

ยื่นท่ีงานทะเบียนประวัติ เพ่ือตรวจสอบและแกไขใหตามคํารอง 

 

4.5 การลาพักการศึกษา 

การลาพักการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีมติใหนักศึกษาใหมลา

พักการศึกษาได ในกรณีจําเปนเทาน้ัน เชน ปวยหรืออุบัติเหตุ นอกจากน้ันไมอนุญาตใหลาพักการศึกษาได 

การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 

การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะดังน้ี 

4.5.1 ลาพักการศึกษาโดยท่ียังไมไดลงทะเบียนวิชาเรียน  นักศึกษายื่นขอลาพักการศึกษาในชวงของวัน

ตอทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ีกําหนดในปฏิทินของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับการ

ลาพักการศึกษาสําหรับการรักษาสถานภาพเปนนักศึกษา 

4.5.2.1 ลาพักการศึกษาภายหลังจากท่ีไดลงทะเบียนวิชาเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

เรียบรอยแลวไมตองชําระคาธรรมเนียมการลาพัก สําหรับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ท้ังน้ีตองยื่นคํารอง

และไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษากอนการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 

2 สัปดาห ยกเวนกรณีท่ีประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ซึ่งสามารถขอลาพักเปนกรณีพิเศษในชวงหลังวัน

ดังกลาวได ลักษณะการลาพักในขอ 6.5.2 น้ี มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดชําระไปแลว 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอลาพักการศึกษา ใหปฏิบัติดังน้ี 
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• ขอ คํารองลาพักการศึกษา (บว.14) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชาสังกัด  หรือดาวนโหลดได

ท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th  

• กรอกคํารอง พรอมท้ังแนบเอกสารเพ่ือประกอบการขอลาพัก  (เชน ใบรับรองแพทย คําสั่งจากตน

สังกัดฯลฯ) โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาหลัก  และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

• งานบริการการศึกษาคณะ ตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกัด พิจารณาอนุมัติ 

• คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัดอนุมัติแลว งานบริการการศึกษาสงคํารองไปท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

เพ่ือตรวจสอบ กอนใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมสําหรับการลาพักการศึกษา 

• ชําระเงินคาธรรมเนียมสําหรับการลาพักการศึกษา 

4.6   การขอขยายเวลาศึกษาตอ 

นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากหนวยราชการหรือหนวยงานใหเขาศึกษา   แตระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลา

ศึกษาสิ้นสุดลงกอนสําเร็จการศึกษา มีความประสงคจะขอขยายเวลาศึกษาตอจากตนสังกัดตองนําหนังสือท่ีลงนาม

โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอถึงหัวหนาหนวยงาน ข้ันตอนการขอหนังสือขยายเวลา

ศึกษาตอมีดังน้ี 

• ขอ คํารองขอหนังสือขยายเวลาศึกษาตอถึงตนสังกัด (บว.17) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด

หรือดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  http://gs.kku.ac.th  

• กรอกคํารองและแนบสําเนาคําสั่ง หรือสําเนาหนังสือจากตนสังกัดอนุญาตใหลาศึกษาตอ ท่ีระบุชวงเวลา

การลาศึกษาตอ เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป/ท่ีปรึกษาหลัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เพ่ือใหความเห็นชอบ  

• ยื่นคํารองท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ

แลวเสนอคณบดีอนุมัติ 

• งานบริการการศึกษาคณะจะสงคํารองขอขยายเวลาใหบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําหนังสือขออนุมัติขยาย

เวลาศึกษาตอถึงตนสังกัด 

• นักศึกษาขอรับหนังสือท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแลวไดท่ี จุด One Stop Service บัณฑิต

วิทยาลัย ภายใน 3 วัน หลังจากยื่นคํารองท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชาสังกัด 

 

4.7 การขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการ 

นักศึกษาท่ีเปนขาราชการท่ีประสงคจะรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการ หากไดลงทะเบียนเรียน

รายวิชาครบตามหลักสูตรแลว และไดทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ อยูในข้ันท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเห็นสมควร

กลับเขารับราชการได นักศึกษาสามารถขอหนังสือรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการได โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

• ขอคํารองขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการ (บว.17) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด

หรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

http://gs.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/
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• กรอกคํารอง เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป/ท่ีปรึกษาหลัก  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให

ความเห็นชอบ 

• ยื่นคํารองท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ

และนําเสนอคณบดีอนุมัติ 

• งานบริการการศึกษาคณะ  จะสงคํารองขอรายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติราชการมาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

• บัณฑิตวิทยาลัย  จัดพิมพหนังสือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนาม 

• นักศึกษาขอรับหนังสือท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแลวไดท่ี จุด One Stop Service  บัณฑิต

วิทยาลัย  ภายใน 3 วันหลังจากยื่นคํารองท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชาสังกัด 
 

4.8  การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว และอยูในระหวางการขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาตองตอทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ในชวงวันตอทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ี

กําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ันๆ มิฉะน้ันจะตองถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพน

สภาพการเปนนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 6 

ขอ 26.6 และหมวดท่ี 10 ขอ 55.4 การขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษามีข้ันตอนดังน้ี 

• ขอ แบบรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  (บว.13) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด หรือดาวน

โหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• กรอกคํารอง เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป/ท่ีปรึกษาหลัก  และประธานคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือให

ความเห็นชอบโดยยื่นคํารองใหงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดตรวจสอบและนําเสนอคณบดี

อนุมัติ   

• ยื่นคํารองท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พรอมกับเอกสารตอทะเบียน ในวันตอทะเบียนและ

ลงทะเบียนวิชาเรียนตามท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ันๆ  

• ชําระเงินคาธรรมเนียมสําหรับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

4.9   การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา           

กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ  โดยนักศึกษาในหลักสูตรท่ีกําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ

เปนสวนหน่ึงของเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว สอบและสงวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยและไดดําเนินการจนผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถวนแลว แตอยูในระหวาง

รอการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีหลักสูตรกําหนด และใชเวลาในการศึกษายังไมครบตาม

ระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ให

ดําเนินการการขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ ดังน้ี 
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• ขอ แบบรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  (บว.13-1) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด 

หรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• นักศึกษายื่นคํารองตอคณบดีของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษา และตองแนบเอกสารดังน้ี 

- สําเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการผานเกณฑการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร เชน หนังสือ

รับรองผลการเรียน(Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ หลักฐาน

การสงวิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณ เปนตน 

- สําเนาบทความท่ีสงไปขอตีพิมพพรอมหนังสือนําสงและรายละเอียดของวารสารท่ีสงไป

ตีพิมพ ไดแก ช่ือวารสาร  

• ใหคณบดีของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมัติ และใหคณะสําเนาคําอนุมัติแจงให

บัณฑิตวิทยาลัยและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันไดรับอนุมัติ 

• นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพ

ผลงานวิทยานิพนธ  ไมตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และรักษาสถานภาพ 

ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 
 

4.10   การขอลาออก 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหปฏิบัติดังน้ี 

• ขอ คํารองขอลาออก (บว.15) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวน

โหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• กรอกคํารอง และตรวจสอบหน้ีสินเสร็จเรียบรอยเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯ/ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัดเพ่ือใหความเห็นชอบ 

• ยื่นคํารองท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจาหนาท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

ตรวจสอบเสนอ ผอ.สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เพ่ือใหความเห็นชอบ 

• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ นําเสนอคํารองของนักศึกษาตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจงผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะท่ี

เก่ียวของ 
 

4.11 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

• ตาย 

• ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 

• สําเร็จการศึกษา 

http://gs.kku.ac.th/
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• มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเน่ืองมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา 

• เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนใน

หลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา  2.50 

• เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนและ

ได คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

• ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย

ไดสัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2  ภาคการศึกษา ท้ังน้ี หากได S เปน 0 กอนและหลังการ

ลาพักการศึกษา ถือวา เปนการได สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2  ภาคการศึกษา 

• สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติ

ครั้งท่ีสองไมผาน 

• หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งท่ี 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือสอบ

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระครั้งท่ี 2  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

• ใชเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว 

• นักศึกษาสามัญท่ีคงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

• ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท 

• ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 
 

4.12   การขอกลับเขาเปนนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2  55.4 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ท้ังน้ี ใหเปนไปตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้ันตอนการกลับเขาเปนนักศึกษามีดังน้ี 

• ขอ คํารองขอกลับเขาเปนนักศึกษา (บว.18) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขาวิชา

สังกัด หรือหรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• กรอกคํารองและยื่นคํารอง เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และคณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกัด  เพ่ือใหความเห็นชอบ กอนเปดภาค

การศึกษาท่ีตองการกลับเขาเปนนักศึกษาไมนอยกวา 3 สัปดาห 

• คณะสงคํารองตอสํานักบริหาร ฯ เจาหนาท่ีสํานักบริหารฯ ตรวจสอบ เสนอตอ              

ผอ.สํานักบริหาร ฯ ใหความเห็นชอบ 

• สํานักบริหาร ฯ นําเสนอคํารองของนักศึกษาตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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• สํานักบริหารฯ แจงผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะท่ีเก่ียวของและ

นักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือใหมาตอทะเบียน/ลงทะเบียนวิชาเรียน และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

4.13   การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 

นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา   (เชน จากหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เปนแผน ข ) 

ท้ังน้ีโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีนักศึกษาเขา

ศึกษากอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 3 สัปดาห ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษามีดังน้ี 

• ขอคํารองขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว.33) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวน

โหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• กรอกคํารองและยื่นคํารองเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

• งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอตอคณบดีเพ่ืออนุมัติ 

• งานบริการการศึกษาคณะ แจงผลการอนุมัติใหสํานักบริหารฯ บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาท่ีเก่ียวของ 

• นักศึกษาชําระคาธรรมเนียม การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ดําเนินการแกไขขอมูลนักศึกษา 
 

4.14   การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา (เชน จากภาคปกติ เปนโครงการพิเศษ ฯลฯ) ท้ังน้ีโดยผาน

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลง

ระบบการเรียนมีดังน้ี 

• ขอคํารองขอเปลี่ยนระบบการศึกษา (บว.33) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวน

โหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• กรอกคํารองและยื่นคํารองเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

• งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอตอคณบดีเพ่ืออนุมัติ 

• งานบริการการศึกษาคณะ แจงผลการอนุมัติใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย และ

ภาควิชาท่ีเก่ียวของ 

• นักศึกษาชําระคาธรรมเนียม การเปลี่ยนระบบการศึกษา 

• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ดําเนินการแกไขขอมูลนักศึกษา 
 

4.15   การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา 

นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได  โดยนักศึกษาตองผานการคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรของแผน/แบบการศึกษาท่ีตองการเปลี่ยนใหม ซึ่ง

การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ทําไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน และตองดําเนินการภายใน 1 ปการศึกษา   ในกรณีท่ีขอ

เปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกวา 1 ป ตองมีความจําเปนอยางยิ่ง และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
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ใหความเห็นชอบ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยข้ันตอนการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา               

มีดังน้ี 

• นักศึกษาท่ีประสงคจะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ใหยื่นคํารองขอเปลี่ยนแผนการศึกษา  (บว.33-1)  ตอ

คณะ ท่ีสาขาวิชาสังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนเปดภาคการศึกษา 

• ใหคณบดีคณะท่ีสาขาวิชาสังกัดเปนผูอนุมัติโดยพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันยื่นคํา

รอง และแจงผลการอนุมัติไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

• นักศึกษาชําระคาธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา 

• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลนักศึกษา 

4.16   การขอเปลี่ยนสาขาวิชา 

นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาได เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี

รายวิชาท่ีสามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาท่ีจะโอนตองไดระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ 

S แลวแตกรณี   และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม โดยไดรับอนุมัติจากคณะท่ีสาขาวิชาใหมสังกัด ตาม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา มีดังน้ี 

• นักศึกษายื่นคํารองขอเปลี่ยนสาขาวิชา (บว.34) ตอคณะท่ีหลักสูตรสาขาวิชาเดิมสังกัด  โดยความ

เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปด

ภาคการศึกษา 

• คณบดีคณะท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใหมสังกัด เปนผูอนุมัติโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ และแจงผลการพิจารณาใหคณะ/สาขาวิชาเดิม เพ่ือแจงนักศึกษาทราบตอไป 

• คณะท่ีสาขาวิชาใหมสังกัด แจงผลการอนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาไปยังสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

และบัณฑิตวิทยาลัย  กอนเปดภาคการศึกษา 

• นักศึกษาชําระคาธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา 

• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลนักศึกษา 

4.17    การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาท่ีมีความประสงค ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม และการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาสําหรับนักศึกษาคนหน่ึง ๆ สามารถกระทําไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน   

กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปน 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาท่ีประเมินผลเปน A B+ B C+ C 

D+ D F  มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดทายกอนการสอบวัด

คุณสมบัติไมต่ํากวา 3.50 หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธอันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตได และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ ท่ี
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จัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาน้ันๆ และใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ข้ันตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

• นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม และคณะกรรมการประจํา

คณะ เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปด

ภาคการศึกษา 

• คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูอนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาใหคณะท่ีสาขาวิชาสังกัดและสํานัก

บริหารฯ เพ่ือแจงนักศึกษาทราบและชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนระดับ 

•  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

4.18   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับท่ีตํ่ากวาหลักสูตรท่ีเขาศึกษา 

                ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มีรายละเอียดดังน้ี 

• นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีอยูในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาหลักสูตรท่ีตนเขาศึกษาได  ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และสาขาวิชา การลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขของ

รายวิชา อาจไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเปนเง่ือนไขท่ีตองเรียนมากอน ท้ังน้ีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

• คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนใหเรียกเก็บตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนน้ัน ในกรณีท่ีไมมีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ใหเรียกเก็บตามอัตราท่ีกําหนดสําหรับ

หลักสูตรท่ีนักศึกษาน้ัน ๆ เขาศึกษา 

• การนับจํานวนหนวยกิตและการคิดคาคะแนน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรท่ีนักศึกษาเขา

ศึกษา รายวิชาใดท่ีไมไดระบุในหลักสูตรหรือไมอยูในขอกําหนดของหลักสูตร จะตองลงทะเบียนโดยไม

นับหนวยกิต (Audit)  

 

4.19   การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอหนังสือรับรองใหปฏิบัติดังน้ี 

• ขอ  คํารองขอหนังสือรับรอง  ท่ีกลุมภารกิจบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือดาวนโหลด

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

• กรอกคํารองและยื่นคํารองท่ีกลุมภารกิจบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พรอมชําระเงิน

คาธรรมเนียม และติดตอขอรับหนังสือรับรองไดท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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4.20   การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

• นักศึกษาท่ีประสงคจะขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสภาอนุมัติปริญญาหรือฉบับแสดง 

คะแนนเฉลี่ยสะสมใหปฏิบัติดังน้ี  

• ขอ  คํารองขอใบแสดงผลการศึกษา  ท่ีกลุมภารกิจบริการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการหรือ

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

• กรอกคํารองและยื่นคํารองท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการพรอมชําระเงินคาธรรมเนียม และติดตอขอรับ

ใบแสดงผลการศึกษา ไดท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

4.21  การทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

4.21.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ไดตอเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ

ตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังน้ี

หลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับจํานวนหนวยกิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตาม

คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระและอาจารยท่ีปรึกษารวมหรือเปนไปตามขอกําหนด

เฉพาะของแตละสาขาวิชา แตท้ังน้ีตองไมขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน   วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

4.21.2 การเสนอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ีปรึกษารวม 

  การเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ีปรึกษารวมมีข้ันตอนดังน้ี 

• ขอคํารองขอเสนอช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ีปรึกษารวม 

(บว.21) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือหรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซต

บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• กรอกรายละเอียดในคํารองตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรลงนามใหความเห็นชอบ โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาหลักหรือท่ี

ปรึกษารวม ลงลายมือช่ือในคํารองฯ 

• ยื่นคํารองท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยและเสนอใหคณบดีเห็นชอบใหแตงตั้งพรอมท้ัง             

ลงนามในคําสั่ง 

• งานบริการการศึกษาคณะแจงผูเก่ียวของและบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

4.21.3 การขอเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ีปรึกษารวม 

     ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ นักศึกษาตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
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• ขอคํารองขอเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ (บว. 21)  ท่ีงาน

บริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย 

http://gs.kku.ac.th 

• กรอกรายละเอียดในคํารอง โดยระบุช่ืออาจารยท่ีปรึกษาคนเดิมพรอมใหลงลายมือช่ือ และ

ระบุช่ืออาจารยท่ีปรึกษาหลัก/รวมคนใหม พรอมใหลงลายมือช่ือ และใหลงนามเฉพาะบุคคล

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

• เสนอแบบคํารองผานอาจารยท่ีปรึกษาหลักและประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ใหความเห็นชอบ 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอใหคณบดีอนุมัติ พรอมท้ังลงนามในคําสั่ง 

เปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

• งานบริการการศึกษาคณะ แจงผูท่ีเก่ียวของและบัณฑิตวิทยาลัย 

4.21.4   การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระแลว จําเปนตองเสนอเคาโครง

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ และอาจารยท่ี

ปรึกษารวมตอคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 40 โดยระดับปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป 

หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ และระดับปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจาก

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ท้ังน้ี นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติกอนจึงจะ

ดําเนินการเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธได  ข้ันตอนการเสนอเคาโครงมีดังน้ี 

• ขอ  แบบเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ (บว.23) ท่ีงานบริการการศึกษา 

คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• สําหรับสาขาวิชาท่ีกําหนดใหมีการสอบเคาโครง ใหนักศึกษาดําเนินการขอสอบท่ีคณะ

ท่ีนักศึกษาสังกัดโดยการกําหนดคณะกรรมการสอบเคาโครง พรอมท้ังวัน เวลา 

สถานท่ีสอบ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษา

อิสระ และไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะน้ัน ๆ 

• อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  อาจจะเชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชา

จากภายนอกหรือผูเช่ียวชาญสาขาวิชาอ่ืน เชน  ดานสถิติ  ฯลฯ เปนกรรมการสอบ

เคาโครงได 

• คณะ อาจจะประกาศแจงวัน เวลา และสถานท่ีสอบเคาโครง ใหนักศึกษา 

และอาจารยท่ีสนใจเขารับฟงและซักถามขอสงสัยได 

• เมื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ เห็นชอบเคาโครงแลว นักศึกษา

กรอก รายละเอียดในแบบ บว.23 แลวใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
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และอาจารยท่ีปรึกษารวมทุกคนลงนามและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลง

นามใหความเห็นชอบ 

• ยื่นแบบ บว.23 พรอมท้ังเคาโครงท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีระบุในแบบ บว.23(ดานหลัง) 

จํานวน 6 ชุด ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบรูปแบบเคาโครง และเสนอคณบดีอนุมัติเคาโครง 

• งานบริการการศึกษาคณะสงเคาโครงท่ีไดรับอนุมัติแลวใหอาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ  นักศึกษา และสงสําเนาแบบ บว. 25 ท่ีอนุมัติแลวพรอมแผนบันทึก

ขอมูลไฟลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 แผน สงใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 

4.21.5   แนวปฏิบัติในการแตงต้ังอาจารยผูเชี่ยวชาญ 

 แนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบ  มีข้ันตอนดังน้ี 

• การขออนุมัติแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญในแตละกรณี ใหประธานหลักสูตรโดยความ 

    เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน้ันๆจัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอ 

    พิจารณาแตงตั้ง เสนอขอแตงตั้งตาม แบบ บว.42 

• คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณา และสงเรื่องใหงานบริการการศึกษา 

    ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ และเสนอคณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลักสูตร  

• คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสงเรื่องใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และให 

    คณะกรรมการประจํ า บัณฑิ ต วิทยาลั ย พิจ ารณากลั่ นกรอง  และ เสนอสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบ 
 

4.21.6    การขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

                 ทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอความรวมมือในการเก็บขอมูลทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระจาก

หนวยงานตางๆ จําเปนตองมีหนังสือราชการจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดเพ่ือขอความอนุเคราะหจาก

หนวยงานน้ัน ๆ ข้ันตอนของการขอหนังสือจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดมีดังน้ี 

• จัดพิมพหนังสือ 2 ฉบับคือ 

-   ฉบับท่ี 1 บันทึกขอความจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธถึงคณบดีคณะน้ัน ๆ เพ่ือ

แจงความประสงคและขอความรวมมือในการเก็บขอมูลโดยผานความ เห็นชอบของหัวหนา

ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร 

 -    ฉบับท่ี 2 หนังสือราชการจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดถึงหนวยงานท่ีตองการขอความ

อนุเคราะหโดยแตละหนวยงานใหพิมพตนฉบับ 1 ชุดและสําเนา 2 ชุด (ดูตัวอยาง

ภาคผนวก) 

• ยื่นหนังสือฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอง และเสนอใหคณบดีลงนาม 
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• นักศึกษาขอรับหนังสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปดําเนินการจัดสงใหหนวยงาน

ตางๆ ดวยตนเอง 

 

4.21.7  การขอความอนุเคราะหใหเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการ

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาท่ีประสงคจะขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ ในการใหบุคลากรของหนวยงานน้ัน

เปนผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระจําเปนตองมีหนังสือ

ราชการจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดเพ่ือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานน้ัน ๆ ข้ันตอนของการขอหนังสือจากคณะท่ี

นักศึกษาสังกัดมีดังน้ี 

 จัดพิมพหนังสือ  2 ฉบับคือ 

-     ฉบับท่ี 1 บันทึกขอความจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ฯลฯ  ถึงคณบดีท่ีนักศึกษา 

สังกัดโดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

-     ฉบับท่ี 2 หนังสือราชการจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด  ถึงหัวหนาหนวยงานของบุคคลท่ี

ตองการขอความอนุเคราะหโดยแตละหนวยงานใหพิมพตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด 

(ดูตัวอยางภาคผนวก) 

• ยื่นหนังสือฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอง และเสนอใหคณบดีลงนาม 

• นักศึกษาขอรับหนังสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปดําเนินการจัดสงใหหนวยงาน

ตางๆ ดวยตนเอง 

 

4.21.8   การขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

4.21.8.1    การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 44 

4.21.8.2   การขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ มีข้ันตอนดังน้ี 

• ขอ คํารองขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ (บว.25) ท่ีงานบริการการศึกษา

คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.25 เสนออาจารยท่ีปรึกษาหลัก และประธาน

หลักสูตร ใหความเห็นชอบ พรอมแบบฟอรม Turnitin Originality Report (ตาม

ประกาศ บว. ฉบับท่ี 164/2557) และสงวิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระท่ียังไม

เขาปกใหงานบริการการศึกษาเทากับจํานวนกรรมการสอบ กอนวันกําหนดสอบอยาง

นอย 20 วัน 

• งานบริการการศึกษาพิมพใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีขอสอบจากระบบ            

On-line ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีขอ

สอบ และผลสอบภาษาอังกฤษ 
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• นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมสอบ ท่ีงานการเงินคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

• งานบริการการศึกษาคณะเสนอคํารองขอสอบใหคณบดีอนุมัติและสงวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระ ใหคณะกรรมการสอบอานกอนสอบ 

• งานบริการการศึกษาคณะสําเนาคํารองขอสอบแจงบัณฑิตวิทยาลัย 

4.21.8.3 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ มีข้ันตอนดังน้ี 

ประธานหลักสูตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระพรอม

คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ตอคณบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง งานบริการการศึกษาคณะ

ตร วจสอบคุณสม บัติ อ า จา ร ย ผู ส อบ วิทยา นิพนธ /กา รศึ กษา อิ ส ระต ามประกาศ บัณฑิ ต วิทย าลั ย  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 65/2559) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา และ

เสนอใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งและลงนามในคําสั่ง งานบริการการศึกษา  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งใหบัณฑิตวิทยาลัย

และภาควิชาเพ่ือแจงผูท่ีเก่ียวของทราบ   

         4.21.8.4 การดําเนินการเก่ียวกับการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

     การสอบวิทยานิพนธ      ดําเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559  ขอ  44.2 

                    การสอบการศึกษาอิสระ  ดําเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559 ขอ  44.3 

4.21.8.5 การแจงผลการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ดําเนินการตาม ระเบียบฯ พ.ศ.

2559 ขอ 46   

 

4.21.9 การขอเปลี่ยนชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

หากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ลงความเห็นใหมีการปรับหรือเปลี่ยนช่ือ

เรื่องวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระใหนักศึกษาดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนตามข้ันตอนดังน้ี 

• ขอคํารองขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ (บว.24) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ

ท่ีนักศึกษาสังกัดหรือ หรือดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th  

• กรอกคํารอง เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาหลัก และประธานหลักสูตร เพ่ือใหความเห็นชอบ 

• ยื่นคํารองท่ีงานบริการการศึกษาคณะ งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอตอคณบดีเพ่ือ 

ลงนามอนุมัติ 

• งานบริการการศึกษาคณะ แจงบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

4.21.10   การสงวิทยานิพนธ/การสงรายงานศึกษาอิสระ 

  การสงวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีสอบผานวิทยานิพนธ เรียบรอยแลว ใหรีบดําเนินการตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย  

  การสงรายงานการศึกษาอิสระ นักศึกษาท่ีสอบผานการศึกษาอิสระ เรียบรอยแลว ใหรีบ

ดําเนินการตามท่ีคณะกําหนด และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 

http://gs.kku.ac.th/
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4.22    การสอบประมวลความรู  

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตท่ีศึกษาในหลักสูตรแผน ข ตองสอบประมวลความรู(Comprehensive 

Examination) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้ันตอนการสอบประมวลความรูมีข้ันตอนดังน้ี 

• ขอ คํารองขอสอบประมวลความรู (บว.30) ท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดหรือ

ดาวนโหลดไดท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แลวใหอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปฯกําหนดวัน เวลา และ

สถานท่ีสอบพรอมท้ังลงนาม และประธานหลักสูตร ลงนามใหความเห็นชอบ 

• ยื่นแบบ บว.30 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะ กอนการสอบอยางนอย 15 วัน 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอง และเสนอใหคณบดีอนุมัติการสอบ 

• นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู 

• คณะกรรมการสอบประมวลความรู ดําเนินการสอบตามกําหนดวันเวลาท่ีระบุสําหรับแตละสาขาวิชา 

โดยเปนผูดําเนินการจัดสอบประมวลความรูภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ในกรณีท่ีจําเปนอาจ

จัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษ ได   การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียน หรือการ

สอบปากเปลา หรือการสอบท้ังสอบแบบ  

• ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ

บัณฑิตวิทยาลัย ผานประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ  แจงผลการสอบโดยใช

ใบแจงผลการสอบประมวลความรู (บว.32)  

• งานบริการการศึกษาคณะ สําเนาผลการสอบประมวลความรูแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยและสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ ทราบ 

 

4.23   การสอบวัดคุณสมบัติ 

 การสอบวัดคุณสมบัติมีข้ันตอน ดังน้ี 

• ขอคํารองสอบวัดคุณสมบัติ (บว.30) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือดาวนโหลดได

ท่ีเวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

• นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แลวใหอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป กําหนดวันเวลาและ

สถานท่ีสอบพรอมท้ังลงนาม และประธานหลักสูตร ลงนามใหความเห็นชอบ 

• ยื่นแบบ บว.30 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะกอนการสอบอยางนอย 15 วัน 

• งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกตอง และเสนอใหคณบดีอนุมัติการสอบ 

• นักศึกษาชําระคาสอบวัดคุณสมบัติ 

• คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จัดสอบวัดคุณสมบัติ และใหประธานคณะกรรมการสอบ 

รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ผาน 
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ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ  แจงผลการสอบโดยใชใบแจงผลการสอบ

ประมวลความรู/วัดคุณสมบัติ  (บว.32)  

• งานบริการการศึกษาคณะ สําเนาผลการสอบวัดคุณสมบัติ แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยและสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ ทราบ 

 

4.24   การสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50 ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา

และใหถือวันท่ีไดรับอนุมัติน้ันเปนวันสําเร็จการศึกษา 

 

425   การขออนุมัติปริญญา 

นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอ 

สําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน  

นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัต ิดังน้ี 

4.25.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามระเบียบฯ 2559 ขอ 50 

4.25.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

4.25.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

4.25.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีจัดทําตามรูปแบบและ

จํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

นอกจากน้ี นักศึกษาจะตองดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบหน้ีสิน ใบแจงความจํานงสําเร็จการศึกษา

และการตรวจสอบหน้ีสิ้น (บว.20) ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัดและใหหนวยงานตางๆ ไดแก สํานัก

วิทยบริการ สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด และลงนามรับรองในแบบ บว.20 วานักศึกษาไมมีหน้ีสินคางชําระใดๆ แลว

ยื่นแบบ บว.20 ท่ีงานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอใหคณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัดรับทราบ  เพ่ือนําไป

ประกอบการพิจารณาเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย 

 

4.26   การขอรับปริญญา 

4.26.1 การขอรับปริญญาบัตร 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใหติดตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือขอแบบฟอรมขอรับปริญญาบัตร 

พรอมท้ังกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมยื่นตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งสํานักบริหารฯจะใชขอมูลใน

แบบฟอรมดังกลาวสําหรับการติดตอกับนักศึกษาเก่ียวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรรายละเอียดเครื่องแตงกาย

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

 

 

 

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

4.27.1  เง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการขอความรวมมือเกี่ยวกับการเก็บขอมูลจากโรงเรียนในสังกัด

สามัญศึกษา 

ตามหนังสือท่ี ศธ 0808/1983 ลงวันท่ี 12  กุมภาพันธ 2528 กรมสามัญศึกษาไดกําหนดเง่ือนไขและแนว

ปฏิบัติในการขอความรวมมือเก่ียวกับการเก็บขอมูลจากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาดังน้ี 

การติดตอขอความรวมมือ 

(1) กรมสามัญศึกษาสนับสนุนใหมีการติดตอขอความรวมมืออยางเปนทางการโรงเรียนใน

สังกัดกรมสามัญศึกษาทุกแหงยอมมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธท่ีจะไมใหความรวมมือแกนักศึกษาท่ีเขาไปติดตอโดยไมมี

หนังสืออนุญาตอยางเปนทางการ หรือแมจะมีหนังสืออนุญาตอยางเปนทางการ โรงเรียนก็ยังคงสงวนสิทธิท่ีจะไมให

ขอมูลบางอยางท่ีเห็นวาไมสมควรได 

(2)  ในการติดตอขอความรวมมืออยางเปนทางการน้ัน ในกรณีท่ีตองการรวบรวมขอมูลจาก

โรงเรียนในสวนกลางหรือจากโรงเรียนในทองท่ีเกินกวาหน่ึงเขตการศึกษา คณะจะตองทําหนังสือราชการเพ่ือขอ

ความรวมมือไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษาโดยแนบเอกสารตอไปน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณาคือ 

(2.1) โครงราง (Proposal) วิทยานิพนธ 

(2.2) แผนการและวิธีการรวบรวมขอมูล 

(2.3) รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

(3)  ในกรณีท่ีนักศึกษาตองการรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนเฉพาะในทองท่ีเขตการศึกษาใดเขต

การศึกษาหน่ึงเทาน้ัน คณะจะตองทําหนังสือราชการขอความรวมมือไปยังศึกษาธิการเขตของเขตการศึกษาน้ันๆ 

โดยจะตองแนบเอกสารดังขอ (2.1),(2.2) และ (2.3) เพ่ือประกอบการพิจารณาดวยเชนกัน 

(4)  ในการติดตอขอความรวมมือในขอ (2) และ (3) น้ัน คณะควรติดตอกรมสามัญศึกษาหรือ

ศึกษาธิการเขตกอนวันดําเนินการรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนอยางนอย 14 วัน เมื่อกรมสามัญศึกษาหรือศึกษาธิการ

เขตพิจารณาเห็นชอบดวยกับวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีระบุไวแลวน้ัน กรมสามัญศึกษาหรือเขตการศึกษาจะออก

หนังสือถึงโรงเรียนให เพ่ือใหผูทําวิทยานิพนธนําไปติดตอกับโรงเรียนกลุมตัวอยางในการดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลตอไป 

การรวบรวมขอมูล 

เทาท่ีผานมา ผูทําวิทยานิพนธมักจะใชวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีสรางภาระเปนอยางมากแก

โรงเรียน ผูใหขอมูล กลาวคือ มักสงแบบสอบถามท่ีมีความยาวมาก ๆ ใหกรอก และผูใหขอมูลตองหารายละเอียด

ตาง ๆ เพ่ือกรอกแบบสอบถามให ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือแบบสอบถามน้ัน ๆ ไดรับกลับคืนมานอยและขอมูลท่ีไดมักไม

สมบูรณ กรมสามัญศึกษาใครขอเสนอแนะใหพยายามหลีกเลี่ยงวิธีการดังกลาว และขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี 

(1) รวบรวมขอมูลจากโรงเรียนเฉพาะท่ีจําเปนเทาน้ัน ขอมูลเก่ียวกับสถิติตางๆ ของโรงเรียนควร

คนควาจากแบบ รศ.2 และ ร.ค. ซึ่งเก็บไวท่ีกองแผนงาน กรมสามัญศึกษา ไมจําเปนตองสอบถามโรงเรียนโดยตรง 

(2) ใช วิธีการรวบรวมขอมูล ท่ีสรางภาระนอยแกผู ใหขอมูลกลาวคือหลีกเลี่ยงวิ ธีการสง

แบบสอบถามทางไปรษณียไปใหกรอก แตผูทําวิทยานิพนธควรหาขอมูลดวยวิธีการไปเยี่ยมเยือนโดยตรง สัมภาษณ

แลวกรอกขอมูลลงแบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งจะไดประโยชนจากการสังเกตสภาพตาง ๆ เปนหลักฐานเพ่ิมเติม 
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(3) มีการวางแผนการรวบรวมขอมูลรวมกับโรงเรียนผูใหขอมูล เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนมีความ

สะดวกท่ีจะรวมมืออยางเต็มท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูทําวิทยานิพนธจะขอทดสอบนักเรียน ควรไดมีการ

วางแผนรวมกับบุคลากรในโรงเรียนน้ัน ๆ เปนการลวงหนา 

(4)  มีการสุมโรงเรียนตัวอยางกระจายกันออกไปเพ่ือใหโรงเรียนทุกโรงไดรับภาระการใหขอมูล

ทัดเทียมกัน มิใชสุมตัวอยางแบบจงใจใหไดแตโรงเรียนท่ีเดินทางติดตอไดสะดวกเทาน้ัน 

(5)  มีการสุมตัวอยางเผื่อเพ่ือใหมีโรงเรียนสํารองสําหรับใหขอมูลทดแทนในกรณีท่ีโรงเรียนท่ีถูก

เลือกเปนตัวจริงไมสามารถใหขอมูลไดอยางสมบูรณเมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเรื่องน้ันๆ เสร็จสมบูรณแลวขอให

บัณฑิตวิทยาลัยสงใหกรมสามัญศึกษาหรือเขตการศึกษาน้ันๆ แลวแตกรณี จํานวน 1 เลม ท้ังน้ีเพ่ือกรมสามัญศึกษาหรือ

เขตการศึกษาจะไดนําผลการคนพบท่ีไดจากวิทยานิพนธเรื่องน้ันไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดตอไป    

4.27.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกแบบสอบถามเพ่ือทําการวิจัยหรือวิทยานิพนธในสถานศึกษาของ

กรมอาชีวศึกษา 

ดวยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นวา เพ่ือประโยชนทางวิชาการ และเพ่ือใหการแจก

แบบสอบถามของนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเปนไปโดยเรียบรอย จึง

กําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องน้ีไวดังตอไปน้ี 

(1)  ผูประสงคจะแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพ่ือทําวิจัยหรือ 

วิทยานิพนธ จะตองยื่นเรื่องราวขออนุญาตจากกรมอาชีวศึกษากอน 

(2)  การยื่นเรื่องราวขออนุญาต จะตองยื่นเปนหนังสือขออนุญาตจากอธิการบดี คณบดี หรือ

หัวหนาสวนราชการท่ีผูประสงคจะแจกแบบสอบถามศึกษาหรือปฏิบัติราชการอยู 

(3)   การยื่นเรื่องราวขออนุญาต จะตองแนบแบบสอบถามไปประกอบการพิจารณาดวย 

(4) กรมอาชีวศึกษาจะพิจารณาความประสงคและแบบสอบถามดังกลาว หากเห็นวา

แบบสอบถามน้ันไมเหมาะสม กรมอาชีวศึกษาจะแจงใหสถาบันหรือหนวยงานเจาของเรื่องปรับปรุงแบบสอบถาม

ใหม หากเห็นวาแบบสอบถามน้ันเหมาะสมแลวก็จะปฏิบัติดังน้ี 

(4.1) แจงการอนุญาตการแจกแบบสอบถามใหสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาท่ี

เก่ียวของทราบโดยหนังสือแจงสถานศึกษาดังกลาว กรมอาชีวศึกษาจะเปนผูจัดสง สวนแบบ สอบถามน้ันเปนหนาท่ี

ของผูวิจัยท่ีจะจัดสง 

(4.2) แบบสอบถามท่ีกรมอาชีวศึกษาอนุญาตใหแจกในสถานศึกษาไดน้ันจะมีตราประทับ

คําวา “ไดรับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา” (ตราวงกลม)ไวท่ีมุมบนดานขวาของแบบสอบถามแตละแผน โดยมี

การลงลายมือช่ือผูไดรับมอบหมาย กํากับตราดังกลาวดวย 

(5)   การแจกแบบสอบถามหลังจากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตแลวใหผูวิจัยหรือผูแจกแบบสอบถามมอบ

แบบสอบถามท้ังหมดใหกับหัวหนาสถานศึกษาแตละแหงเพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะแจกในสถานศึกษา 

(6)  ในกรณีผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามไวเปนจํานวนมากและสงฉบับตัวอยางไปขออนุญาตตอ

กรมอาชีวศึกษา กรณีเชนน้ีหากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตใหแจกแบบสอบถามได กรมอาชีวศึกษาจะดําเนินการ

ประทับตราลงลายมือช่ือกํากับตราตามขอ (4.2) ในแบบสอบถามเพียงฉบับตัวอยางเทาน้ัน 

(7)  เมื่อจะมีการแจกแบบสอบถามตามขอ (6) ในสถานศึกษา หัวหนาสถานศึกษาจะเรียก

แบบสอบถามฉบับตัวอยางและแบบสอบถามท่ีจะใชแจกในสถานศึกษาตรวจสอบ หากเห็นวาขอความถูกตองตรงกัน

แลวก็จะใหแจกในสถานศึกษาได 


	การติดต่อขอความร่วมมือ

