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ตอนที ่5 
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ 

 
5.1 การขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
นักศึกษาใหม่ ในวันส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  นักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรูปถ่ายจ านวน 

1 รูป ขนาด 1 นิ้ว  เพื่อท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการจะ
ด าเนินการส่งให้คณะที่นักศึกษาสังกัด หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์  

นักศึกษาเก่า 1. กรณีบัตรหมดอายุหรือบัตรช ารุด 
เขียนใบค าร้องท าบัตรใหม่  พร้อมแนบบัตรเดิมและยื่นค าร้อง   
ช าระเงิน  100 บาท  ณ กลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2. กรณีบัตรหาย  
เขียนใบค าร้องท าบัตรใหม่ พร้อมทั้งแนบใบแจ้งความ  และยื่น 
 ค าร้องช าระเงิน 100 บาท  ณ กลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ 
    ผู้ชายไม่สวมเสื้อยืด 
    ผู้หญิงไม่สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน 

วันเวลา  วันจันทร์ – วันเสาร์    เวลา 09.00 น. - 15.30 น. 
 

5.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้พัฒนาระบบทะเบียนใหม่ เป็นระบบ WEB-BASE ที่ให้บริการนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีได้ตลอด 24 ช่ัวโมง จากเครือข่าย Internet  http://reg.kku.ac.th  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. เข้าสู่ระบบ : Login ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องท าการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดย

คลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" จากนั้นให้นักศึกษาใส่รหัสประจ าตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของ
นักศึกษาคือรหัสประจ าตัวนักศึกษาเอง เช่น รหัสประจ าตัว 615080099-9 รหัสผ่านคือ รหัสประจ าตัว
ประชาชน  เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจ าตัวและรหัสผ่านแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” ในหน้าจอด้านล่าง
(นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ในภายหลัง) 

2. ลงทะเบียน 
เมื่อนักศึกษาท าการ Login แล้วคลิกท่ีเมนู  "ลงทะเบียน"  ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนจากนั้น 
เลือกรูปแบบการลงทะเบียนซึ่งมี  2  แบบ คือ 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป  ให้ป้อนรหัสวิชาและกลุ่มเรียนที่ต้องการลงทะเบียนและ
กดปุ่ม "บันทึก" 

 
 

http://reg.kku.ac.th/
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2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษาเลือกรูปแบบการศึกษาหรือ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้ วิธีใช้งานเลือกระดับการศึกษา ป้อนรหัสวิชา, 
กลุ่มเรียน, จ านวนหน่วยกิตและเลือกระบบเกรดที่ต้องการลงทะเบียน เช่น CD AU SU VS 
จากนั้นกดปุ่ม  "บันทึก"  เพื่อบันทึกข้อมูล 

  หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม "(ลบ)" ด้านหลังรายวิชานั้นๆ 
ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขรายการลงทะเบียนที่ท าไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึงท าการยืนยันการ
ลงทะเบียน 

3. ยืนยันการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆ หากนักศึกษายังไม่ท าการยืนยันการลงทะเบียน ท าได้โดยคลิกท่ี 
"เมน"ู   "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน 
และตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาได้เลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมื่อ 
ทานผลรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
รายการอีกไม่ได้ 

4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ถอน 
เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนช้าเมนู  "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฏขึ้นแทนเมนูลงทะเบียน
นักศึกษาจะด าเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน  และเมื่อถึงช่วงที่นักศึกษาท าการเพิ่ม/ถอน 
รายวิชา เมนู  "ลงทะเบียนเพิ่มถอน"  จะปรากฏขึ้นนักศึกษาบันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ถอน รายวิชา และ
มาช าระเงินท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล   

   นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินทาง WEB ได้ทั่วประเทศ และน าไป
ช าระเงินที่ธนาคาร 6  แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตามวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ  

 

5.3 การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
  ผู้มีสิทธ์ิขอโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ได้แก่ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นค าร้องเทียบ

โอนรายวิชาภายใน 15 วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาการโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
ตามค าร้องของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ก าหนดเป็น
วันยื่นค าร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
รายวิชาที่ประสงค์จะขอโอนเป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชานั้นถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับค าร้องขอเทียบโอน การเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
23/2560 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาใน
ระบบ  
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การขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา  มีขั้นตอนดังนี ้

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา ยื่นค าร้อง (บว. 36) ที่งานบริการ
การศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครง
รายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอน
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการศึกษาเท่านั้น 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 งานบริการการศึกษาคณะแจ้งผลการอนุมัติไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารฯ 
5.4 การขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
          กรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลของนักศึกษาไม่ถูกต้อง   หรือมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ/ยศ              
หากนักศึกษาประสงค์จะขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัติส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ อาคารศูนย์วิชาการ โดย 

กรอกข้อความในค าร้องยื่นต่อ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสาร
ที่ใช้เป็นหลักฐาน  อย่างละ 3 ชุด  คือ 

1. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล และทะเบียนสมรส  หรือค าสั่งเลื่อนยศ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

    กรณีการขอแก้ไขตัวสะกดภาษาอังกฤษ 
กรอกค าร้องยื่นที่ช่องการเงินเพื่อช าระค่าธรรมเนียม 50 บาท และน าค าร้องที่ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว

ยื่นที่งานทะเบียนประวัติ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ตามค าร้อง 
 

5.5 การลาพักการศึกษา 
การลาพักการศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้นักศึกษาใหม่ลา

พักการศึกษาได้ ในกรณีจ าเป็นเท่าน้ัน เช่น ป่วยหรืออุบัติเหตุ นอกจากน้ันไม่อนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้ 
การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกต ิตลอดหลักสูตร 
การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะดังนี้ 
5.5.1 ลาพักการศึกษาโดยท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียน  นักศึกษายื่นขอลาพักการศึกษาในช่วงของวัน

ต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามที่ก าหนดในปฏิทินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ลาพักการศึกษาส าหรับการรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา 

5.5.2 ลาพักการศึกษาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เรียบร้อยแล้วไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพัก ส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นค าร้อง
และได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาก่อนการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า 
2 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งสามารถขอลาพักเป็นกรณีพิเศษในช่วงหลังวัน
ดังกล่าวได้ ลักษณะการลาพักในข้อ 6.5.2 นี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ช าระไปแล้ว 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาพักการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี ้
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 ขอ ค ำร้องลำพักกำรศึกษำ (บว.14) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด  หรือดาวน์โหลดได้
ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารเพื่อประกอบการขอลาพัก  (เช่น ใบรับรองแพทย์ ค าสั่งจากต้น
สังกัดฯลฯ) โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

 งานบริการการศึกษาคณะ ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด พิจารณาอนุมัติ 

 คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติแล้ว งานบริการการศึกษาส่งค าร้องไปที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   
เพื่อตรวจสอบ ก่อนให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพักการศึกษา 

 ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการลาพักการศึกษา 
5.6   การขอขยายเวลาศึกษาต่อ 

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานให้เข้าศึกษา   แต่ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาสิ้นสุดลงก่อนส าเร็จการศึกษา มีความประสงค์จะขอขยายเวลาศึกษาต่อจากต้นสังกัดต้องน าหนังสือที่ลงนาม
โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อถึงหัวหน้าหน่วยงาน ขั้นตอนการขอหนังสือขยายเวลา
ศึกษาต่อมีดังนี ้

 ขอ ค ำร้องขอหนังสือขยำยเวลำศึกษำต่อถึงต้นสังกัด (บว.17) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด
หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้องและแนบส าเนาค าสั่ง หรือส าเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ที่ระบุช่วงเวลา
การลาศึกษาต่อ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาหลัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อให้ความเห็นชอบ  

 ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
แล้วเสนอคณบดีอนุมัติ 

 งานบริการการศึกษาคณะจะส่งค าร้องขอขยายเวลาให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าหนังสือขออนุมัติขยาย
เวลาศึกษาต่อถึงต้นสังกัด 

 นักศึกษาขอรับหนังสือที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วได้ที่  จุด One Stop Service บัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 3 วัน หลังจากยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
 

5.7 การขอรายงานตัวเพ่ือกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
นักศึกษาที่เป็นข้าราชการที่ประสงค์จะรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ  หากได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อยู่ในข้ันท่ีคณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นสมควร
กลับเข้ารับราชการได้ นักศึกษาสามารถขอหนังสือรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขอค ำร้องขอรำยงำนตัวเพ่ือกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร (บว.17) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด
หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

http://gs.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/
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 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาหลัก  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้
ความเห็นชอบ 

 ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด ซึ่งงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบ
และน าเสนอคณบดีอนุมัติ 

 งานบริการการศึกษาคณะ  จะส่งค าร้องขอรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการมาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดพิมพ์หนังสือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม 

 นักศึกษาขอรับหนังสือที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วได้ที่  จุด One Stop Service  บัณฑิต
วิทยาลัย  ภายใน 3 วันหลังจากยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

 

5.8  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และอยู่ในระหว่างการขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในช่วงวันต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนตามที่
ก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ มิฉะนั้นจะต้องถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 
ข้อ 26.6 และหมวดที่ 10 ข้อ 55.4 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 

 ขอ แบบรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ  (บว.13) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด หรือดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาหลัก  และประธานคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อให้
ความเห็นชอบโดยยื่นค าร้องให้งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดตรวจสอบและน าเสนอคณบดี
อนุมัติ   

 ยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมกับเอกสารต่อทะเบียน ในวันต่อทะเบียนและ
ลงทะเบียนวิชาเรียนตามที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ  

 ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

5.9   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1260/2560  เรื่อง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  โดยนักศึกษาในหลักสูตรที่
ก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษาที่เรียน
รายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว สอบและส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้              
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ และได้ด าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างรอ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด  และใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบตาม
ระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้
ด าเนินการการขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
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 ขอ แบบรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ  (บว.13-1) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่สาขาวิชาสังกัด 
หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา และต้องแนบเอกสารดังนี้ 

- ส าเนาเอกสารที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เช่น หนังสือ
รับรองผลการเรียน(Transcripts) ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักฐาน
การส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น 

- ส าเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมหนังสือน าส่งและรายละเอียดของวารสารที่ส่งไป
ตีพิมพ์ ได้แก่ ช่ือวารสาร  

 ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมัติ และให้คณะส าเนาค าอนุมัติแจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติ 

 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์  ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และรักษาสถานภาพ 
ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 

 

5.10   การขอลาออก 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี ้

 ขอ ค ำร้องขอลำออก (บว.15) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้อง และตรวจสอบหนี้สินเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปฯ/ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 ยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
ตรวจสอบเสนอ ผอ.ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ น าเสนอค าร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะที่
เกี่ยวข้อง 
 

5.11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 ตาย 

 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 

 ส าเร็จการศึกษา 

http://gs.kku.ac.th/
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 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินก่ึงหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า  2.50 

 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนและ
ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันโดย
ได้สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้ S เป็น 0 ก่อนและหลังการ
ลาพักการศึกษา ถือว่า เป็นการได้ สัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา 

 สอบวิทยานิพนธ ์หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติ
ครั้งท่ีสองไม่ผ่าน 

 หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งท่ี 1 ไม่ผ่าน หากไม่ด าเนินการและ/หรือสอบ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งที่ 2  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 

 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 

 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 
 

5.12   การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2  ข้อ 55.4 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนการกลับเข้าเป็นนักศึกษามีดังนี้ 

 ขอ ค ำร้องขอกลับเข้ำเป็นนักศึกษำ (บว.18) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชา
สังกัด หรือหรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และคณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัด  เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ีต้องการกลับเข้าเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

 คณะส่งค าร้องต่อส านักบริหาร ฯ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารฯ ตรวจสอบ เสนอต่อ              
ผอ.ส านักบริหาร ฯ ให้ความเห็นชอบ 

 ส านักบริหาร ฯ น าเสนอค าร้องของนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ส านักบริหารฯ แจ้งผลการพิจารณาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณะที่เกี่ยวข้องและ
นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้มาต่อทะเบียน/ลงทะเบียนวิชาเรียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ตามก าหนดในปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.13   การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา   (เช่น จากหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นแผน ข ) 

ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษามีดังนี้ 

 ขอค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา (บว.33) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ 

 งานบริการการศึกษาคณะ แจ้งผลการอนุมัติให้ส านักบริหารฯ บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 

 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ด าเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
 

5.14   การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 
นักศึกษาอาจสามารถขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา (เช่น จากภาคปกติ เป็นโครงการพิเศษ ฯลฯ) ทั้งนี้โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง
ระบบการเรียนมีดังนี ้

 ขอค าร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา (บว.33) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์
โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปฯ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่ออนุมัติ 

 งานบริการการศึกษาคณะ แจ้งผลการอนุมัติให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย และ
ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 

 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนระบบการศึกษา 

 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ด าเนินการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
 

5.15   การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้  โดยนักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผน/แบบการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ ซึ่ง
การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และต้องด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา   ในกรณีที่ขอ
เปลี่ยนแผนการศึกษาเกินกว่า 1 ปี ต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
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ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยขั้นตอนการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา  มีดังนี ้

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา  (บว.33-1)  ต่อ
คณะ ที่สาขาวิชาสังกัด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 ให้คณบดีคณะที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติโดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันยื่นค า
ร้อง และแจ้งผลการอนุมัติไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา 

 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา 
 

5.16   การขอเปลี่ยนสาขาวิชา 
นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต มี

รายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ 
S แล้วแต่กรณี   และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากคณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด ตาม
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชา โดยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา มีดังนี้ 

 นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา (บว.34) ต่อคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาเดิมสังกัด  โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

 คณบดีคณะที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่สังกัด เป็นผู้อนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ/สาขาวิชาเดิม เพื่อแจ้งนักศึกษาทราบต่อไป 

 คณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   
และบัณฑิตวิทยาลัย  ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนสาขาวิชา 

 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา 
 

5.17    การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่ และการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาส าหรับนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ สามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   
กรณีขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  เป็นหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็น 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C 
D+ D F  มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบวัด
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท า
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วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ที่
จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ  และให้เป็นไปตามประกาศ             
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27/2560 เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

 นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และคณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้คณะที่สาขาวิชาสังกัดและส านัก
บริหารฯ เพื่อแจ้งนักศึกษาทราบและช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนระดับ 

  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5.18   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
              ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 26/2560 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อยู่ในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่ตนเข้าศึกษาได้   ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชา การลงทะเบียนรายวิชาที่มีเง่ือนไขของ
รายวิชา อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเป็นเง่ือนไขที่ต้องเรียนมาก่อน ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับของหลักสูตรของรายวิชาที่
ลงทะเบียนนั้น ในกรณีที่ไม่มีระเบียบ หรือประกาศรองรับ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดส าหรับ
หลักสูตรที่นักศึกษานั้น ๆ เข้าศึกษา 

 การนับจ านวนหน่วยกิตและการคิดค่าคะแนน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้า
ศึกษา รายวิชาใดที่ไม่ได้ระบุในหลักสูตรหรือไม่อยู่ในข้อก าหนดของหลักสูตร จะต้องลงทะเบียนโดยไม่
นับหน่วยกิต (Audit)  
 

5.19   การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอหนังสือรับรองให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ขอ  ค ำร้องขอหนังสือรับรอง  ทีก่ลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือดาวน์โหลด
ได้ที่เวบไซต์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ http://reg.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องที่กลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม และติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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5.20   การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสภาอนุมัติปริญญาหรือฉบับแสดง 
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ปฏิบัติดังนี้  

 ขอ  ค ำร้องขอใบแสดงผลกำรศึกษำ  ที่กลุ่มภารกิจบริการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการหรือ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ http://reg.kku.ac.th 

 กรอกค าร้องและยื่นค าร้องที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียม และติดต่อขอรับ
ใบแสดงผลการศึกษา ได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

5.21  การท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5.21.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ได้ต่อเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ
ตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 30/2560 เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ส าหรับจ านวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนให้
เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 30/2560 เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  

5.21.2 การเสนอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  ให้นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่มี
คุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 65/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขอค าร้องขอเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(บว.21) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือหรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 กรอกรายละเอียดในค าร้องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรลงนามให้ความเห็นชอบ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือที่
ปรึกษาร่วม ลงลายมือช่ือในค าร้องฯ 

 ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์และเสนอให้คณบดีเห็นชอบให้
แต่งตั้งพร้อมท้ังลงนามในค าสั่ง 

 งานบริการการศึกษาคณะแจ้งผู้เกี่ยวข้องและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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5.21.3 การขอเปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
     ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษาต้อง

ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 ขอค าร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว. 21)  ที่งาน
บริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://gs.kku.ac.th 

 กรอกรายละเอียดในค าร้อง โดยระบุช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิมพร้อมให้ลงลายมือช่ือ และ
ระบุช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วมคนใหม่ พร้อมให้ลงลายมือช่ือ และให้ลงนามเฉพาะบุคคล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 

 เสนอแบบค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ให้ความเห็นชอบ 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีอนุมัติ พร้อมทั้งลงนามในค าสั่ง 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

 งานบริการการศึกษาคณะ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและบัณฑิตวิทยาลัย 
 

5.21.4   การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้ว จ าเป็นต้องเสนอเค้าโครง

วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 40 โดยระดับปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี 
หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะ
ด าเนินการเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้  ขั้นตอนการเสนอเค้าโครงมีดังนี้ 

 ขอ  แบบเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำอิสระ (บว.23) ที่งานบริการการศึกษา 
คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 ส าหรับสาขาวิชาที่ก าหนดให้มีการสอบเค้าโครง ให้นักศึกษาด าเนินการขอสอบที่คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดโดยการก าหนดคณะกรรมการสอบเค้าโครง พร้อมทั้งวัน เวลา 
สถานที่สอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ และได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะนั้น ๆ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา
จากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาอื่น เช่น  ด้านสถิติ  ฯลฯ เป็นกรรมการสอบ
เค้าโครงได้ 

 คณะ อาจจะประกาศแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีสอบเค้าโครง ให้นักศึกษา 
และอาจารย์ที่สนใจเข้ารับฟังและซักถามข้อสงสัยได้ 
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 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เห็นชอบเค้าโครงแล้ว นักศึกษา
กรอก รายละเอียดในแบบ บว.23 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกคนลงนามและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลง
นามให้ความเห็นชอบ 

 ยื่นแบบ บว.23 พร้อมทั้งเค้าโครงที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่ระบุในแบบ บว.23(ด้านหลัง) 
จ านวน 6 ชุด ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบรูปแบบเค้าโครง และเสนอคณบดีอนุมัติเค้าโครง 

 งานบริการการศึกษาคณะส่งเค้าโครงที่ได้รับอนุมัติแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  นักศึกษา และส่งส าเนาแบบ บว. 25 ที่อนุมัติแล้วพร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 แผ่น ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย 

 

5.21.5   แนวปฏิบัติในการแต่งต้ังอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใหส้ภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบ  มีขั้นตอนดังนี้ 

 การขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ให้ประธานหลักสูตรโดยความ 
    เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้นๆจัดท าเอกสารเพื่อประกอบการเสนอ 
    พิจารณาแต่งตั้ง เสนอขอแต่งตั้งตาม แบบ บว.42 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณา และส่งเรื่องให้งานบริการการศึกษา 
    ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และเสนอคณบดีคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร  

 คณบดีคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรส่งเรื่องให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และให้ 
    คณะกรรมการประจ าบัณฑิ ตวิ ทยาลั ยพิจ ารณา กลั่ นกรอง  และ เสนอสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบ 
 

5.21.6    การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจาก
หน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องมีหนังสือราชการจากคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนังสือจากคณะที่นักศึกษาสังกัดมีดังนี้ 

 จัดพิมพ์หนังสือ 2 ฉบับคือ 
-   ฉบับที่ 1 บันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ถึงคณบดีคณะนั้น ๆ เพื่อ
แจ้งความประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลโดยผ่านความ เห็นชอบของหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร 

 -    ฉบับท่ี 2 หนังสือราชการจากคณะที่นักศึกษาสังกัดถึงหน่วยงานที่ต้องการขอความ
อนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพ์ต้นฉบับ 1 ชุดและส าเนา 2 ชุด (ดูตัวอย่าง
ภาคผนวก) 
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 ยื่นหนังสือฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ที่งานบริการการศึกษาคณะ 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีลงนาม 

 นักศึกษาขอรับหนังสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ด้วยตนเอง 
 

5.21.7  การขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการ 
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บุคลากรของหน่วยงานนั้น
เป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจ าเป็นต้องมีหนังสือ
ราชการจากคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนั้น ๆ ขั้นตอนของการขอหนังสือจากคณะที่
นักศึกษาสังกัดมีดังนี ้

 จัดพิมพ์หนังสือ  2 ฉบับคือ 
-     ฉบับท่ี 1 บันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ  ถึงคณบดีที่นักศึกษา 

สังกัดโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
-     ฉบับที่ 2 หนังสือราชการจากคณะที่นักศึกษาสังกัด  ถึงหัวหน้าหน่วยงานของบุคคลที่

ต้องการขอความอนุเคราะห์โดยแต่ละหน่วยงานให้พิมพ์ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด 
(ดูตัวอย่างภาคผนวก) 

 ยื่นหนังสือฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ที่งานบริการการศึกษาคณะ 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีลงนาม 

 นักศึกษาขอรับหนังสือจากงานบริการการศึกษาคณะไปด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ด้วยตนเอง 
 

5.21.8   การขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5.21.8.1    การสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 44 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
ฉบับท่ี 30/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.21.8.2   การขอสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ มีขั้นตอนดังนี้ 

 ขอ ค ำร้องขอสอบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำอิสระ (บว.25) ที่งานบริการการศึกษา
คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.25 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธาน
หลักสูตร ให้ความเห็นชอบ พร้อมแบบฟอร์ม Turnitin Originality Report (ตาม
ประกาศ บว. ฉบับที่ 30/2560) และส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระที่ยังไม่
เข้าปกให้งานบริการการศึกษาเท่ากับจ านวนกรรมการสอบ ก่อนวันก าหนดสอบอย่าง
น้อย 20 วัน 
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 งานบริการการศึกษาพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ขอสอบจากระบบ            
On-line ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอ
สอบ และผลสอบภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมสอบ ที่งานการเงินคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 งานบริการการศึกษาคณะเสนอค าร้องขอสอบให้คณบดีอนุมัติและส่งวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ ใหค้ณะกรรมการสอบอ่านก่อนสอบ 

 งานบริการการศึกษาคณะส าเนาค าร้องขอสอบแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 
5.21.8.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ มีขั้นตอนดังนี ้

 ประธานหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระพร้อม
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2559) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฉบับที่ 30/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 เสนอให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งและลงนามในค าสั่ง งานบริการการศึกษาส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาเพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   

         5.21.8.4 การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
     การสอบวิทยานิพนธ์      ด าเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559  ข้อ  44.2 

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่  30/2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

                    การสอบการศึกษาอิสระ  ด าเนินการสอบตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559 ข้อ  44.3 
และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่  30/2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.21.8.4 การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ด าเนินการตาม ระเบียบฯ พ.ศ. 
2559 ข้อ 46  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 30/2560 
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 

5.21.9 การขอเปลี่ยนชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
หากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ลงความเห็นให้มีการปรับหรือเปลี่ยนช่ือ

เรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระให้นักศึกษาด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนตามขั้นตอนดังนี้ 

 ขอค าร้องขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ (บว.24) ที่งานบริการการศึกษาคณะ
ที่นักศึกษาสังกัดหรือ หรือดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th  

 กรอกค าร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานหลักสูตร เพื่อให้ความเห็นชอบ 

http://gs.kku.ac.th/
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 ยื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะ งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบและเสนอต่อคณบดีเพื่อ 
ลงนามอนุมัติ 

 งานบริการการศึกษาคณะ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

5.21.10   การส่งวิทยานิพนธ์/การส่งรายงานศึกษาอิสระ 
  การส่งวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับท่ี 30/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ 
  การส่งรายงานการศึกษาอิสระ นักศึกษาที่สอบผ่านการศึกษาอิสระ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบ
ด าเนินการตามที่คณะก าหนด และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 30/2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

5.22    การสอบประมวลความรู้  
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ศึกษาในหลักสูตรแผน  ข ต้องสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 28/2560 เรื่อง 
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้มีขั้นตอนดังนี้ 

 ขอ ค ำร้องขอสอบประมวลควำมรู้ (บว.30) ที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปฯก าหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีสอบพร้อมท้ังลงนาม และประธานหลักสูตร ลงนามให้ความเห็นชอบ 

 ยื่นแบบ บว.30 ที่งานบริการการศึกษาคณะ ก่อนการสอบอย่างน้อย 15 วัน 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีอนุมัติการสอบ 

 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 

 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ด าเนินการสอบตามก าหนดวันเวลาที่ระบุส าหรับแต่ละสาขาวิชา 
โดยเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  ในกรณีที่จ าเป็นอาจ
จัดการสอบในภาคการศึกษาเดียวกันได้อีก 1 ครั้ง  และสามารถจัดสอบในภาคการศึกษาพิเศษ 
ได้  โดยการสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้ง
สอบแบบ  

 ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ  แจ้งผลการสอบโดยใช้
ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ (บว.32)  

 งานบริการการศึกษาคณะ ส าเนาผลการสอบประมวลความรู้แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ทราบ 
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5.23 การสอบวัดคุณสมบัติ 
การสอบวัดคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับท่ี 28/2560 

เรื่อง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ  และมีขั้นตอน ดังนี ้

 ขอค าร้องสอบวัดคุณสมบัติ (บว.30) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดได้
ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบ บว.30 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ก าหนดวันเวลาและ
สถานท่ีสอบพร้อมท้ังลงนาม และประธานหลักสูตร ลงนามให้ความเห็นชอบ 

 ยื่นแบบ บว.30 ที่งานบริการการศึกษาคณะก่อนการสอบอย่างน้อย 15 วัน 

 งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให้คณบดีอนุมัติการสอบ 

 นักศึกษาช าระค่าสอบวัดคุณสมบัติ 

 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จัดสอบวัดคุณสมบัติ และให้ประธานคณะกรรมการสอบ 
รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน 
ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ  แจ้งผลการสอบโดยใช้ใบแจ้งผลการสอบ
ประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ  (บว.32)  

 งานบริการการศึกษาคณะ ส าเนาผลการสอบวัดคุณสมบัติ แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยและ                
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทราบ 

 

5.24   การส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และให้ถือวันท่ีได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จการศึกษา 

 

5.25   การขออนุมัติปริญญา 
นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ 

ส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น  
นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

4.25.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามระเบียบฯ 2559 ข้อ 50 
4.25.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
4.25.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
4.25.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดท าตามรูปแบบและ

จ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหนี้สิน ใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษา

และการตรวจสอบหนี้สิ้น (บว.20) ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัดและให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านัก
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วิทยบริการ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และลงนามรับรองในแบบ บว.20 ว่านักศึกษาไม่มีหนี้สินค้างช าระใดๆ แล้ว
ยื่นแบบ บว.20 ที่งานบริการการศึกษาคณะตรวจสอบ และเสนอให้คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดรับทราบ  เพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

5.26   การขอรับปริญญา 
5.26.1 การขอรับปริญญาบัตร 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาให้ติดต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อขอแบบฟอร์มขอรับปริญญาบัตร 

พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยื่นต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งส านักบริหารฯจะใช้ข้อมูลใน
แบบฟอร์มดังกล่าวส าหรับการติดต่อกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรรายละเอียดเครื่องแต่งกาย
รับปริญญาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th   
 
5.27   เง่ือนไขของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.27.1  เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัด
สามัญศึกษา 

ตามหนังสือท่ี ศธ 0808/1983 ลงวันท่ี 12  กุมภาพันธ ์2528 กรมสามัญศึกษาได้ก าหนดเง่ือนไขและแนว
ปฏิบัติในการขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาดังนี้ 

การติดต่อขอความร่วมมือ 
(1) กรมสามัญศึกษาสนับสนุนให้มีการติดต่อขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการโรงเรียนใน

สังกัดกรมสามัญศึกษาทุกแห่งย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะไม่ให้ความร่วมมือแก่นักศึกษาที่เข้าไปติดต่อโดยไม่มี
หนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือแม้จะมีหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการ โรงเรียนก็ยังคงสงวนสิทธิที่จะไม่ให้
ข้อมูลบางอย่างที่เห็นว่าไม่สมควรได้ 

(2)  ในการติดต่อขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการนั้น ในกรณีที่ต้องการรวบรวมข้อมูลจาก
โรงเรียนในส่วนกลางหรือจากโรงเรียนในท้องที่เกินกว่าหนึ่งเขตการศึกษา  คณะจะต้องท าหนังสือราชการเพื่อขอ
ความร่วมมือไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษาโดยแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคือ 

(2.1) โครงร่าง (Proposal) วิทยานิพนธ ์
(2.2) แผนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
(2.3) รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

(3)  ในกรณีที่นักศึกษาต้องการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเฉพาะในท้องที่เขตการศึกษาใดเขต
การศึกษาหนึ่งเท่านั้น คณะจะต้องท าหนังสือราชการขอความร่วมมือไปยังศึกษาธิการเขตของเขตการศึกษานั้นๆ  
โดยจะต้องแนบเอกสารดังข้อ (2.1),(2.2) และ (2.3) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน 

(4)  ในการติดต่อขอความร่วมมือในข้อ (2) และ (3) นั้น คณะควรติดต่อกรมสามัญศึกษาหรือ
ศึกษาธิการเขตก่อนวันด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนอย่างน้อย 14 วัน เมื่อกรมสามัญศึกษาหรือศึกษาธิการ
เขตพิจารณาเห็นชอบด้วยกับวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้แล้วนั้น กรมสามัญศึกษาหรือเขตการศึกษาจะออก
หนังสือถึงโรงเรียนให้ เพื่อให้ผู้ท าวิทยานิพนธ์น าไปติดต่อกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 

 

http://reg.kku.ac.th/
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การรวบรวมข้อมูล 
เท่าที่ผ่านมา ผู้ท าวิทยานิพนธ์มักจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่สร้างภาระเป็นอย่างมากแก่

โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ มักส่งแบบสอบถามที่มีความยาวมาก ๆ ให้กรอก และผู้ให้ข้อมูลต้องหารายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อกรอกแบบสอบถามให้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือแบบสอบถามนั้น ๆ ได้รับกลับคืนมาน้อยและข้อมูลที่ได้มักไม่
สมบูรณ์ กรมสามัญศึกษาใคร่ขอเสนอแนะให้พยายามหลีกเลี่ยงวิธีการดังกล่าว และขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ ของโรงเรียนควร
ค้นคว้าจากแบบ รศ.2 และ ร.ค. ซึ่งเก็บไว้ท่ีกองแผนงาน กรมสามัญศึกษา ไม่จ าเป็นต้องสอบถามโรงเรียนโดยตรง 

(2) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่สร้างภาระน้อยแก่ผู้ ให้ข้อมูลกล่าวคือหลีกเลี่ยงวิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้กรอก แต่ผู้ท าวิทยานิพนธ์ควรหาข้อมูลด้วยวิธีการไปเยี่ยมเยือนโดยตรง สัมภาษณ์
แล้วกรอกข้อมูลลงแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการสังเกตสภาพต่าง ๆ เป็นหลักฐานเพิ่มเติม 

(3) มีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลร่วมกับโรงเรียนผู้ให้ข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีความ
สะดวกที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ท าวิทยานิพนธ์จะขอทดสอบนักเรียน ควรได้มีการ
วางแผนร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนนั้น ๆ เป็นการล่วงหน้า 

(4)  มีการสุ่มโรงเรียนตัวอย่างกระจายกันออกไปเพื่อให้โรงเรียนทุกโรงได้รับภาระการให้ข้อมูล
ทัดเทียมกัน มิใช่สุ่มตัวอย่างแบบจงใจให้ได้แต่โรงเรียนที่เดินทางติดต่อได้สะดวกเท่านั้น 

(5)  มีการสุ่มตัวอย่างเผื่อเพื่อให้มีโรงเรียนส ารองส าหรับให้ข้อมูลทดแทนในกรณีที่โรงเรียนที่ถูก
เลือกเป็นตัวจริงไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ  เสร็จสมบูรณ์แล้วขอให้
บัณฑิตวิทยาลัยส่งให้กรมสามัญศึกษาหรือเขตการศึกษานั้นๆ แล้วแต่กรณี จ านวน 1 เล่ม ทั้งนี้เพื่อกรมสามัญศึกษาหรือ
เขตการศึกษาจะได้น าผลการค้นพบที่ได้จากวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดต่อไป    

5.27.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกแบบสอบถามเพ่ือท าการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในสถานศึกษาของ
กรมอาชีวศึกษา 

ด้วยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และเพื่อให้การแจก
แบบสอบถามของนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย  จึง
ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ประสงค์จะแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเพื่อท าวิจัยหรือ 
วิทยานิพนธ ์จะต้องยื่นเรื่องราวขออนุญาตจากกรมอาชีวศึกษาก่อน 

(2)  การยื่นเรื่องราวขออนุญาต จะต้องยื่นเป็นหนังสือขออนุญาตจากอธิการบดี คณบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้ประสงค์จะแจกแบบสอบถามศึกษาหรือปฏิบัติราชการอยู่ 

(3)   การยื่นเรื่องราวขออนุญาต จะต้องแนบแบบสอบถามไปประกอบการพิจารณาด้วย 
(4) กรมอาชีวศึกษาจะพิจารณาความประสงค์และแบบสอบถามดังกล่าว  หากเห็นว่า

แบบสอบถามนั้นไม่เหมาะสม กรมอาชีวศึกษาจะแจ้งให้สถาบันหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องปรับปรุงแบบสอบถาม
ใหม ่หากเห็นว่าแบบสอบถามนั้นเหมาะสมแล้วก็จะปฏิบัติดังนี้ 

(4.1) แจ้งการอนุญาตการแจกแบบสอบถามให้สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาที่
เกี่ยวข้องทราบโดยหนังสือแจ้งสถานศึกษาดังกล่าว กรมอาชีวศึกษาจะเป็นผู้จัดส่ง ส่วนแบบ สอบถามนั้นเป็นหน้าที่
ของผู้วิจัยที่จะจัดส่ง 



 
 

แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ 

 

288 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

1 

 

(4.2) แบบสอบถามที่กรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้แจกในสถานศึกษาได้นั้นจะมีตราประทับ
ค าว่า “ได้รับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา” (ตราวงกลม)ไว้ที่มุมบนด้านขวาของแบบสอบถามแต่ละแผ่น โดยมี
การลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย ก ากับตราดังกล่าวด้วย 

(5)   การแจกแบบสอบถามหลังจากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตแล้วให้ผู้วิจัยหรือผู้แจกแบบสอบถามมอบ
แบบสอบถามทั้งหมดให้กับหัวหน้าสถานศึกษาแต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะแจกในสถานศึกษา 

(6)  ในกรณีผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามไว้เป็นจ านวนมากและส่งฉบับตัวอย่างไปขออนุญาตต่อ
กรมอาชีวศึกษา กรณีเช่นนี้หากกรมอาชีวศึกษาอนุญาตให้แจกแบบสอบถามได้ กรมอาชีวศึกษาจะด าเนินการ
ประทับตราลงลายมือช่ือก ากับตราตามข้อ (4.2) ในแบบสอบถามเพียงฉบับตัวอย่างเท่าน้ัน 

(7)  เมื่อจะมีการแจกแบบสอบถามตามข้อ (6) ในสถานศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาจะเรียก
แบบสอบถามฉบับตัวอย่างและแบบสอบถามที่จะใช้แจกในสถานศึกษาตรวจสอบ หากเห็นว่าข้อความถูกต้องตรงกัน
แล้วก็จะให้แจกในสถานศึกษาได้ 


