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ค าน า 

 

 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เล่มนี้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงจากฉบับปี 2553 เนื่องจาก
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มเติม/ เปล่ียนแปลง/ ปรับปรุง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
อนึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้บัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการประสานงานฝ่ายสนับสนุนด้านบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้
ร่วมกันจัดท าโดยรวบรวมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากฉบับเดิมเพื่อให้ครอบคลุมระเบียบ/ประกาศทุกเรื่องของบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมแนบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษา/ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจได้
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา อ้างอิงเพื่อการปฏิบัติงาน  
 บัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และลดปัญหาในการด าเนินงานของทุกฝ่าย อันจะก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพท้ังการศึกษาของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
 

บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
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สิ่งทีน่ักศึกษาบัณฑิตศึกษาควรท า  
 

สิ่งที่ควรท า () 
1. ทุ่มเทกับการศึกษาอย่างเต็มทีแ่ละบริหารเวลา
ให้เป็นประโยชน ์
2. มีวินัยและคา่นิยมที่ด ี
3. มีจิตส านกึใฝ่ศกึษาอยา่งต่อเนือ่ง 
4. มีความซือ่สัตย์  สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม
ในวิชาชีพ 
5. เข้าใจเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ไม่คัดลอก
งานวจิัยและละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
6. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทาง
วิชาการอย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได ้
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และความสามารถในการใช้ภาษาตา่ง 
ประเทศได้ระดับหน่ึง 
8. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี 
9. เสียสละ อุทิศตน และเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม 
10. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช ้
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ส่วนที่  1 

การลงทะเบียนและสถานภาพนกัศกึษา 
   การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด 
   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
   การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์) 
   การขอลาพักการศึกษา 
   การขอลาออก 
   การขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตัวเพื่อกลับ 

 เข้าปฏิบัติราชการ 

   การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 
31.2 ก าหนดให้ลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และข้อ 31.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6  หน่วยกิต 

นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้ เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /
การศึกษาอิสระแล้ว  และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดของแต่ละสาขาวิชา จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ หรือเป็นไปตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา แต่ทั้งนี้ต้องไมข่ดั
กับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 6 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย(ฉบับที่ 
78/2550) เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนด 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ที่จะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ ในแต่ละ
ภาคการศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. นักศึกษายื่นค าร้อง บศ.04 “การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์” โดยระบุรายละเอียดในส่วนการลงทะเบียน/ภาระงานที่คาดว่าจะด าเนินการ พร้อมระบุ
จ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาระงาน ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2. ส าเนา บศ.04 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ส่งมายังบัณฑิตศึกษาหลังเปิดภาค
การศึกษา 1 สัปดาห์ ต้นฉบับเก็บเป็นข้อมูล 

3. เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาให้นักศึกษาระบุผลการด าเนินงานในต้นฉบับ บศ.04 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักแนบ บศ.04 ตามข้อ 3 มาพร้อมกับ มข.11 ใบส่งเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ กรณี
ไม่แนบ บศ.04 บัณฑิตศึกษาจะส่ง มข.11 คืนภาควิชาเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนและสถานภาพนักศึกษา 

ลงทะเบียน 
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บศ.04 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
ระดับบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
ชื่อนักศึกษา(นาย/นางสาว/นาง).............................. นามสกุล....................................รหัสนักศึกษา........................................ 
หลักสูตรการศึกษา   ปริญญาโท  สาขาวิชา....................................... แผน ก  แบบ   ก 1    ก (2)    ก 2  แผน ข 
                   ปริญญาเอก สาขาวชิา...................................................แบบ  1(1)   1(2)   2(1)      2 (2) 

                        แบบ  1.1     2.1     2.2   
จ านวนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ ตามที่หลักสูตรก าหนดรวม............หน่วยกิต   ลงทะเบียนและได้สัญลักษณ์ “S” รวม...........หน่วยกติ 
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ/์การศกึษาอิสระ ปีการศึกษา.............. ภาค  ต้น   ปลาย จ านวน.........หน่วยกิต      คงเหลือ.........หน่วยกติ 
(สอดคล้องกับประกาศคณะแพทยศาสตร์ฉบับที่ 27/2545 และ ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2548) 

การลงทะเบียน ผลการด าเนินงาน 

ภาระงานที่คาดว่าจะด าเนินการ 
คิดเปน็จ านวน 
หนว่ยกติ 

ด าเนนิ 
การแล้ว (%) 

คิดเปน็จ านวน
หนว่ยกติ 

 เหตุผลที่ไม่ส าเร็จ 
ตามเป้า 

     
     
     

รวม     
 

รับทราบการลงทะเบียน รับทราบผลการประเมิน 
 
ลายมือชื่อนกัศึกษา       ............................................... 

 
ลายมือชื่อนกัศึกษา       ......................................... 

ชื่อนักศึกษา                  ............................................... 
วันท่ี                             ............/................./................ 

ชื่อนักศึกษา                  ......................................... 
วันท่ี                              ............/............/………... 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก 
............................................................... 
............................................................... 
 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา   ......................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา              ......................................... 
วันท่ี                                     .........../................/............ 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา   ................................ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา              ................................ 
วันท่ี                                      ........../.........../........ 

เห็นชอบในท่ีประชุมกก.บริหารหลักสูตร  
ครั้งที.่......./................วันท่ี......../............../.............. 
 
ลายมือชื่อประธานหลักสูตร ........................................... 
ชื่อประธานหลักสูตร            ........................................... 
วันท่ี                                   .........../................./............. 

เห็นชอบในท่ีประชุมกก.บริหารหลักสูตร  
ครั้งที่......../................วันท่ี......../............../............ 
 
ลายมือชื่อประธานหลักสูตร ................................... 
ชื่อประธานหลักสูตร            ................................... 
วันที ่                                  ........../............/........... 

 
หมายเหตุ      การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระนักศึกษาจะต้องระบุรหัสวิชาทีถู่กต้องตามหลักสูตร 
                      และแผนการศึกษาดังนี ้
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ระดับปริญญาโท 

แผน ก 
xxx 898  วิทยานิพนธ์  แบบ ก(1)/ก1 xxx 899  วิทยานิพนธ์  แบบ ก

(2)/ก2 
แผน ข 
xxx 897  การศึกษาอิสระ 

 
ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม ่
xxx 997  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 1(2)  = 
48 หน่วยกิต 

xxx 997  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 
1(2)/1.1   

xxx 998  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2(1)  = 
72 หน่วยกิต 

xxx 998  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 
2(1)/2.2   

xxx 999  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2(2)  = 
48 หน่วยกิต 

xxx 999  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 
2(2)/2.1   
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GO.04 
Thesis/Independent Study Registration and Evaluation Form  

Graduate Program, Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
 
Student’s Name (Mr./Miss/Mrs.)..................................... Last Name.................................... ID Number..................................... 
Academic   Ms.c.  Academic filed.......................................... Program  Plan   A(1)/A1    A(2)/A2   Plan B 
Program   Ph.D.  Academic filed.......................................... Program Plan  1(1)    1(2)   2(1)    2 (2) 

                                                 1.1     2.1    2.2   
Total credits of thesis/Independent study …………… credits    Total credits earned for “S” ...................... credits 
Credits registered for thesis/Independent study of academic year……..   Semester   First    Second     ……… credits 
Credits of thesis/Independent study remained……… credits 
(Please follow the announcements No. 27/2545 of  Faculty of Medicine and  No. 72/2548 of Graduate School, KKU as guideline)   

Registration Evaluation 

Thesis/Independent study work plan 
Equal to approx. 

(credit) 
Percent of 
completion 

Equal to 
approx. 
(credit) 

Give reason(s) why initial work 
plan is not covered as expected 

     
     
     

Total     
Approved for registration by Approved for evaluation by 
 
Student signature  .................................................... 
Student name        .................................................... 
Date                      ............../....................../.............. 

 
Student signature  .................................................... 
Student name        .................................................... 
Date                      ............../....................../.............. 

Comments from thesis/Independent study major advisor  
.................................................................................. 
..................................................................................  
 

Comments from thesis/Independent study major advisor  
..................................................................................  
.................................................................................. 
 

Major advisor signature   ........................................ 
Major advisor name         ......................................... 
Date                                  .........../............./……….. 

Major advisor signature   ......................................... 
Major advisor name         ......................................... 
Date                                  ........./............../...............   

The above is approved by a curriculum administrative committee 
minute of meeting number of ....../…… on (date).…/..…../.….. 

The above is approved by a curriculum administrative committee 
minute of meeting number of ....../…… on (date).…/..…../.…….. 

 
Chair signature                  ..................................................... 
Chair name                        ..................................................... 
Date                                   ............../....................../............... 

 
Chair signature           ..................................................... 
Chair name                 .................................................... 
Date                            ............../....................../............... 

 
  Note  For registration of thesis/independent study, students must indicate the suitable course code as following; 
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Master degree 

Program Plan A 
xxx 898  Thesis  Plan A(1)/A1 xxx 899  Thesis  Plan A(2)/A2 
Program Plan B 
xxx 897  Independent study 

 
Doctor of philosophy 

Program Plan for old course Program Plan for new course 
xxx 997  Thesis  Plan 1(2)  = 48 
Credit 

xxx 997  Dissertation  Plan 
1(2)/1.1   

xxx 998  Thesis  Plan 2(1)  = 72 
Credit 

xxx 998  Dissertation  Plan 
2(1)/2.2   

xxx 999  Thesis  Plan 2(2)  = 48 
Credit 

xxx 999  Dissertation  Plan 
2(2)/2.1   
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น      หน้าที่ 1/1 
ใบส่งเกรด     มข.11  เฉพาะนักศึกษาที่ก าหนด      วิทยาเขต  ขอนแก่น   ภารเรียนที่ 1/……… 
ปริญญา............  ภาคปกติ  คณะแพทยสาสตร์         จ านวน  ....   คน 

ผลการสอบวิชา : XXX XXX  THESIS/DISSERTATION ……………………. 
อาจารย์ผู้สอน   :  …………………………………………….. 
            พิมพ์เมื่อ : ………………………………….. 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ตลอดหลักสูตร ผ่านสะสม ลง ผ่าน เกรด ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

คณะแพทยศาสตร์ 

1 4950700...... ...... ... ... ... S ………..  

2 4950700...... ...... ... ... ... S ………..  

 
ลงชื่อ................................อาจารย์ประจ าวิชา            ลงชื่อ..................................หัวหน้าภาควิชา/.............................. 
        ........./............/.........                                                 ........./............/......... 
 

 
เกรด  S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน            S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน            S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน 
เกรด  S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน            S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน            S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน 
เกรด  S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน            S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน            S   ……….  หน่วยกิต   ............  คน 
 
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่ .................เมื่อวันที่........../............/......... 
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   การลงทะเบียนวิชาเรียนนอ้ยหรือมากกว่าจ านวนหนว่ยกติทีก่ าหนด 

 

 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย (ฉบับที ่78/2550) 
 
การลงทะเบียนวชิาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนด  สามารถกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
1. จ านวนหน่วยกติที่เหลือตามหลักสูตร มีจ านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดและจ าเป็นต้อง 
    ส าเร็จการศึกษาในภาคการศกึษานั้นๆ 
2. แผนการเรียนในหลักสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่น้อยกวา่หรือมากกวา่ที่ก าหนด 
3. ได้รับการเทียบโอนรายวชิาแล้ว เหลือจ านวนหน่วยกิตน้อยกวา่หรือมากกว่าทีก่ าหนด 
4. ได้รับอนุมัติให้ปรับเปล่ียนแผนการเรียน 
5. กรณีอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิ   นักศึกษาต้องด าเนินการและได้รับอนุมัตกิอ่นลงทะเบียนวชิาเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.9 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ที่บัณฑิตศึกษาพร้อมแนบ          

Transcript 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น 
3. การขออนุมตัิ กรณีท่ี 1-3 คณบดีคณะแพทยศาสตรเ์ป็นผู้อนุมตัิ 
4. การขออนุมตัิ กรณีท่ี 4-5 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนมุตัิ 
5. นักศึกษาน า บว.9 ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3 หรือ ข้อ 4 (แล้วแตก่รณ)ี ไปยื่นท่ีกลุ่มภารกจิ 
    ทะเบียนเรียน ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ เพื่อปลดลอ็คระบบฐานข้อมูลและลงทะเบียน 
    วิชาเรียนตามจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับอนุมัติ 
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 บว.9 
 

ค าร้องขอลงทะเบียน น้อยกว่า/มากกว่าท่ีก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ข้อ  5 และประกาศ บว.ฉบับท่ี 78/2550) 
 

วันท่ี…………..เดือน………………….
พ.ศ……………… 

 
เรียน  คณบดีคณะ........................................... 
 

 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)..……………………….…………… ……..… รหัสประจ าตัว.……..………….….……............... 
เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโท แผน.......ปริญญาเอก แบบ.......หลักสูตร
....................................................................สาขาวิชา....……………………………..…………………….......... ระบบการศึกษา  
 ภาคปกติ    โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ  มีความประสงค์ขออนุมัติลงทะเบียนในปีการศึกษา….…………  
 ภาคต้น   ภาคปลาย  

  น้อยกว่า 9 หน่วยกิต        คือ จ านวน………………..หน่วยกิต 
  มากกว่า 15 หน่วยกิต      คือ จ านวน…………………หน่วยกิต 
  ไม่เกิน 3 หน่วยกิตสุดท้าย คือ จ านวน……………….หน่วยกิต และขอช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหน่ึง  

 ภาคฤดูร้อน   
            มากกว่า 6 หน่วยกิต คือ จ านวน…………………หน่วยกิต      
เนื่องจาก 
1. จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตร มีจ านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนดและจ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  
2. แผนการเรียนในหลักสูตรก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีน้อยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด  
3. ได้รับการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจ านวนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด  
4. ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 
5. กรณีอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................ .......... 
      ............................................................................. ...........................................................................................  
      ............................................................................................................................. ........................................... 
                             (กรณีตามข้อ 4 และข้อ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์………………… 
 
 

                                                       ลงชื่อ……………………………………………..……………..………นักศึกษา 
                                                                
(……………………………………………………………) 

                         (พลิกด้านหลัง) 
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1. อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3. งานบริการการศึกษาคณะ 
    (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 

  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก …………… 
…………………….………………..… 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ…………………………………… 
(…………………….…………….…….) 
          อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วันท่ี……/……..……/….………… 

  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก ………….. 
…………………………………….… 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ………….……………………… 
(………………….…….…………….) 
           ประธานหลักสูตร 
วันท่ี……/……….……/.………… 

 ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบียบ มข.  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2550 ข้อ 5 และ ประกาศบัณฑิต 
วิทยาลัย ฉบับท่ี 78/2550 ข้อ.............. 
 เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจะ

ได้ส่งบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
ลงชื่อ……………………………………… 
(…………………..……………………….) 
                ผู้ตรวจสอบ 
 วันท่ี………/…..….……/…..….…… 

4. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 5. บัณฑิตวิทยาลัย 6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 อนุมัติ และส่งส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ด าเนินการต่อไป 

 เห็นชอบ และส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ…………….……………………… 
(…………………….…….…………….) 
                คณบดี 
วันท่ี……/……….……/.………… 

 ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม 
ระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5  
และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับท่ี 
78/2550 ข้อ........................... 
 เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 
ลงชื่อ………………………………… 
(……………..……………………….) 
              ผู้ตรวจสอบ 
วันท่ี………/……...……/…..…… 

  อนุมัติ  และส่งส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  ด าเนินการต่อไป 
 ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก............................ 
ท่ี ศธ 0514.10/.............ลงวันท่ี.................... 
 
          
 
 
 
ลงชื่อ…………..…………….……………      
(………………….……………….…….) 
                       คณบดี      
       วันท่ี…….…/….….……/…..…… 

7. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

                   ด าเนินการแล้ว 

 
               ลงชื่อ……………………...…………………… 
                      (……………………..……….…….…….)                                    
                                            ผู้ด าเนินการ 
                      วันท่ี…………/………..……/….………… 
 
หมายเหตุ :   นักศึกษาต้องแนบใบรายงานผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา 
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การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

(ระเบียบมข.วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2548 ข้อ31.6) 
 

การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา สามารถกระท าไดใ้นกรณีที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสตูรแล้วแต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา
และใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบระยะเวลาสูงสุดที่หลักสูตรก าหนด 
ขั้นตอนการด าเนนิการมีดังนี้ 

1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.13 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ทีบ่ัณฑิตศึกษาพร้อม
แนบ Transcript  

2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น 
3. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดีอนมุัติและลงนาม 
4. นักศึกษารับ บว.13 ตามข้อ 3 ไปยื่นท่ีกลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันต่อทะเบียน/ลงทะเบียน

วิชาเรียน ตามปฏิทินการศึกษา 
5. นักศึกษาช าระคา่ธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาที่กลุ่มภารกิจบริหารท่ัวไป จ านวน 2,500 บาทหรือ

ตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม ่
6. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ บันทึกในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
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ค ำร้องขอรักษำสถำนภำพกำรเปน็นักศกึษำ 

ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(ตามระเบียบ มข.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ้ 31.6) 

วันที.่..........เดือน.............................พ.ศ............. 
เรียน  คณบด…ี…………………………………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 

 ข้าพเจ้า(นายนางนางสาว)…………….………….……………………..…รหัสประจ าตัว.……..….……….….…...….. 
เป็นนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท แผน........... ปริญญาเอก แบบ
.........หลักสูตร.........................................................................สาขาวิชา....……………………..………………...ระบบการศึกษา      ภาค
ปกติ       โครงการพิเศษ        นานาชาติ      ภาษาอังกฤษ  
 ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว…..วิชา จ านวน….หน่วยกิต คะแนนเฉลี่ยสะสม…......

(เฉพาะหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียน) 
  ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้วจ านวน…………….หน่วยกิต    ขณะนีเ้ค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
   ยังไม่ได้รับอนุมัต ิ
  ได้รับอนุมัติแล้ว ตั้งแต่วันที…่..เดือน……พ.ศ…...และได้ด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ไปแล้ว 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี…้………………….…………..…………….….……………………………………….……………… 
ในภาคการศึกษาต่อไปจะด าเนนิการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีควำมประสงค์จะขอรักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำในภำค     ต้น     ปลำย    ปีกำรศึกษำ…………….……..……… 
เนื่องจำก………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์……………………… 
 

         ลงช่ือ.....................................นักศึกษา 
         (..........................................................) 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำท่ัวไป/ 
ที่ปรึกษำหลกั 

2. คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 

3. งำนบริกำรกำรศกึษำ
คณะ 

4. คณบด ี(คณะที่
นักศึกษำสังกัด) 

5.กลุ่มภำรกิจรับเข้ำ 
ส ำนักบริหำร ฯ      

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก…………………
…………………..……… 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............................. 

(.....................................)  
อาจารย์ที่ปรึกษา         

วันที่……/………/…… 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก………………
……………………….. 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............................. 
(.......…………............) 
   ประธานหลักสูตร 
วันที่……/…..…/…...... 

 ได้ลงทะเบียนรายวิชา
และวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ครบตามหลักสูตรแล้ว  
 เห็นสมควรให้รักษา
สถานภาพได้ 
 อื่น ๆ…………… 
 
 
ลงช่ือ............................. 
(..................…….........) 
        ผู้ตรวจสอบ 
วันที.่.…/…..…/……… 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัต ิ
เนื่องจาก……….…..…
………………….. 
 
 
 
 
ลงช่ือ......................... 
(................................) 
        คณบด ี
วันที…่../……../…… 

   ด าเนินการแล้ว 
      
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ……………....… 
    (……....……....…...) 
     ผู้ด าเนินการ 
วันที…่/…. …/…… 

หมำยเหตุ นักศึกษาต้องน าค าร้องที่คณบดีอนุมัติแล้ว ยื่นที่กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันต่อ
ทะเบียน/ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามปฏิทนิการศึกษา 

บว 13 
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การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา(กรณีรอการยอมรับให้ตพีิมพ์ฯ) 

(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.ฉบับที่ 1125/2551) 
 

การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา(กรณีรอการยอมรับให้ตพีิมพ์ฯ) สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปน้ี 
1.หลักสูตรก าหนดให้การตีพิมพเ์ป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 
2. เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร/สอบ/ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาอื่นๆครบถว้นแล้ว 
3. อยู่ระหว่างรอการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ฯ 
4. ใช้เวลาในการศึกษายังไม่ครบระยะเวลาสูงสุดที่หลักสูตรก าหนด 

ขั้นตอนการด าเนนิการมี ดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.13-1 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแล้วที่บัณฑิตศึกษา พร้อม
แนบส าเนาเอกสารดังนี ้
  -  Transcript 
  - ผลการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
  -  ผลการสอบผ่านวิทยานิพนธ ์
  -  หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  -  บทความที่ส่งไปขอตีพมิพ์พร้อมหนังสือน าส่งและรายละเอยีดของวารสารท่ีส่งไปตีพิมพ์ 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น 
 3. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดีอนมุัติและลงนาม 
 4. บัณฑิตศึกษาแจ้ง บว.13-1 ตามข้อ 3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวชิาการทราบ 
 5. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ บันทึกในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
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ค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  (กรณีรอการยอมรับให้ตพีิมพ์ผลงานวทิยานพินธ์) 

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1125/2551) 

วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ............. 
เรียน  คณบด…ี…………………………………………………………………..(คณะที่นกัศกึษาสังกัด) 

 ข้าพเจ้า(นาย นาง นางสาว อื่น ๆ )…………….……….………………..รหัสประจ าตัว.……..….……….…...……… 
เป็นนักศึกษาระดับ   ปริญญาโท แผน..................... ปริญญาเอก แบบ......................หลักสูตร.........................................
สาขาวิชา....……………………..…ระบบการศึกษา    ภาคปกติ        โครงการพิเศษ        นานาชาติ       ภาษาอังกฤษ     
มีความประสงค์ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา  ในภาค   ต้น   ปลาย    ปีการศึกษา…………… ซึ่งข้าพเจ้าได้ผา่น
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว    และใคร่ขอส่งหลักฐาน  ดังนี ้
 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)   จ านวน ........ฉบับ 
 ส าเนาเอกสารแสดงผลการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ  จ านวน ........ฉบับ 
 ส าเนาเอกสารแสดงผลการสอบผ่านวิทยานิพนธ์    จ านวน.........ฉบับ 
 ส าเนาเอกสารการส่งวิทยานิพนธ ์ฉบับสมบูรณ์   จ านวน ........ฉบับ 
 ส าเนาบทความที่ส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมหนังสือน าส่งและรายละเอยีดของวารสารท่ีส่งไปตีพิมพ์   จ านวน............ฉบับ 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัต ิหากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจา้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………………… 

 
       ลงชื่อ............................................................นักศึกษา 
                               (..........................................................) 
 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก 

2. คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

3. งานบริการการศึกษา
(คณะทีน่กัศึกษาสังกดั) 

4. คณบด(ีคณะที่
นักศึกษาสังกัด) 

5. กลุ่มภารกิจ
รับเข้า ส านกั
บริหาร ฯ      

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก………………
………………………… 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................ 
(.................................)  

อาจารย์ที่ปรึกษา         
วันท่ี……/………/…… 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก………………
……………………….. 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................ 
(.......…………............) 
   ประธานหลักสูตร 
วันท่ี……/…..…/…...... 

 สอบผ่านรายวิชาและ
วิทยานิพนธ ์ครบตาม
หลักสูตรแล้ว  
 สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาองักฤษเรยีบร้อย
แล้ว 
  ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว  
 อื่น ๆ…………… 
 
ลงชื่อ............................. 
(..................…….........) 
        ผู้ตรวจสอบ 
วันท่ี..…/…..…/……… 

  อนุมัติ  และ 
ส าเนาแจ้งบัณฑติ
วิทยาลัย และส านกั
บริหารและพัฒนาวิชาการ
ต่อไป 
 ไม่อนุมัติ 
 เนื่องจาก................... 
….............................. 
 
 
ลงชื่อ......................... 
(................................) 
        คณบด ี
วันท่ี…../……../…… 

   ด าเนินการแล้ว 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ…………..… 
  (……....….....…...) 
        ผู้ด าเนินการ 
 วันท่ี…/…. …/…… 
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การขอลาพักการศึกษา 

(ตามระเบยีบฯ มข.วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 59.1-59.3) 
 

 

 หลักเกณฑ์ในกำรขอลำพักกำรศกึษำ สามารถกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
 1. ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคแรกจะลาพักการศึกษา
ได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นเท่านัน้ ได้แก่ ป่วย หรือ เกิดอุบัตเิหต ุ

 2. นักศึกษาที่ไดร้ับอนุมตัิให้ลาพกัการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 15 วัน 
หลังจากที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา 
 3. ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท หรือตามระเบียบทีป่รับปรุงใหม ่

 4. นักศึกษาต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาในปฏทิินการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้นๆ 

 ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร มีดังนี ้
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.14 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบหนี้สิน และผูเ้กี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแล้วที่
บัณฑิตศึกษา 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วน เสนอคณบดอีนุมัติและลงนาม 

 3. นักศึกษารบัค าร้องตามข้อ 2 น าไปยื่นที่กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตามก าหนดเวลาในปฏทิิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้นๆ  
 4. นักศึกษาช าระเงนิค่าธรรมเนียมรักษาสานภาพการเป็นนักศึกษา ที่กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปครั้งละ 2,500 บาท หรือตาม
ระเบียบทีป่รับปรุงใหม ่
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ค าร้องขอลาพักการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 ข้อ 59.1-59.3) 

                                                                                                               วันที.่..........เดือน............................พ.ศ............. 
เรียน คณบด…ี…………………………………………………………………..…………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)......................……….……………              …..รหัสประจ าตวั.……..………..…...…….……......... 
เป็นนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบตัรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   ปริญญาโท แผน......... ปริญญาเอก  แบบ.......
หลักสูตร….........................สาขาวิชา…………………….. ระบบการศึกษา   ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ    นานาชาต ิ   ภาษาอังกฤษ     
1. ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษา   ต้น  ปลาย ปีการศึกษา….…………………………....…………… 
เนื่องจาก............................................................………………….………………………….…………................................................. 
โดยมีเอกสารที่ได้แนบมาประกอบการพิจารณาคือ............................…………….…………….............................................................. 
2. ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบหนีส้ินแล้วดังต่อไปนี้ 

ส านักวิทยบริการ สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีหนี้สิน 

                ลงช่ือ…………………….……………ผู้ตรวจสอบ 

                      (…………………………..…………..)  

                     วันที…่..……/….……..……/….…….. 

ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว  ไม่มีหนี้สิน 

             ลงช่ือ……………………………………ผู้ตรวจสอบ 

                       (…………………….……..…………..) 

                      วันที…่……/………………/.…………..                                                     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าได้ทีห่มายเลขโทรศัพท…์………………………. 
                                                                  ลงช่ือ......................................….................นักศึกษา 

            (............................................................) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาหลัก 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3.งานบริการการศึกษาคณะ 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก………………………………… 
…………………………………………… 
 
 
 
           ลงช่ือ........…......……………........ 
       (.............…………….………...........)  
                          อาจารย์ที่ปรึกษา         
         วันที…่..…/………………/………… 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก……………………………
…..……………………………… 
 
 
 
     ลงช่ือ.…….........………............              
     (.......…………...….....…..........) 
                ประธานหลักสูตร 
วันที…่.…..…/………….…/…...…… 

  นักศึกษาดังกล่าวมีความจ าเป็นตอ้งลาพักการศึกษา ตาม
เหตุผลข้างต้น 
 นักศึกษาดังกลา่วมีสิทธิล์าพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ปกติตลอดหลักสตูร  ตามระเบียบฯ  และครั้งนี้เป็นการลาพัก  
ครั้งที…่…. 
 เห็นควรอนุมัติ 
 
       ลงช่ือ...……………….........…….... 
      (..…………….........…….…….........) 
                        ผู้ตรวจสอบ 
     วันที่…..…../…………......…/…..…… 

4. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 5. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ   

6. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
เนื่องจาก……………..……… 
            
      ลงช่ือ...........……….………….......  
       (.................................................)                                 

       คณบด ี        
      วันที่…..…/………………/……………     

ได้ตรวจสอบสถานภาพแล้ว เห็นควร 
 ให้ช าระค่าลาพักการศึกษา 
 ไม่ต้องช าระค่าลาพักการศึกษา 

เนื่องจาก……………………… 
      ลงช่ือ..............…….………........ 
          (.............…….………...........)  

       ผู้ด าเนินการ         
     วันที่…..…/……………/………… 

 รับช าระค่าลาพักการศึกษาแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่……....เลขที…่…..…จ านวน…..…บาท 
         
 
                   ลงช่ือ........................……………........ 

          (.............……….………...........)  
       ผู้ด าเนินการ 

                       วันที…่.….…/…….……/…….……  
หมายเหตุ       1. ใบค าร้องลาพักการศึกษา 1 แผ่น ใช้ลาพักการศึกษาได้ 1 ภาคการศึกษาปกติ   

         2. ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติตลอดหลักสูตร  และส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคแรกจะลาพักการศึกษาได้เฉพาะกรณี 
  ที่จ าเป็นเท่าน้ัน ได้แก่ ป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ 

         3. นักศึกษาน าค าร้องที่คณบดีอนุมัติแล้ว ยื่นที่กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

บว 14 
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การขอลาออก 

 
 

 นักศึกษาที่มคีวามประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถ
กระท าได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณบดี/ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนมุัต ิ
 ขั้นตอนการด าเนนิการมีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.15 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้น/ตรวจสอบหน้ีสินจาก ส านักวิทยบริการและสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด และผู้เกีย่วข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ที่บัณฑิตศกึษา  
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น เสนอคณบดีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 3. นักศึกษารับค าร้องตามขอ้ 2 น าไปยื่นที่กลุ่มภารกจิรับเขา้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 4. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาทางวชิาการ พิจารณาใหค้วามเห็นในการขอลาออก 
 5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
 6. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งส านกับริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อด าเนนิการในระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาและแจง้คณะเพื่อ
ทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
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ค าร้องขอลาออก 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามระเบียบ มข.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 59.4) 
วันท่ี...........เดือน.......……….....................พ.ศ............. 

เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (ผ่านผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)..................……………..….....…………รหัสประจ าตัว.……..………….….…...…........… 

เป็นนักศึกษาระดับ   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท แผน......... ปริญญาเอก แบบ........   
หลักสูตร….....................สาขาวิชา....…….…….ระบบการศึกษา  ภาคปกติ     โครงการพิเศษ   นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ     
1.ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษา     ต้น   ปลาย    ปีการศึกษา..................................
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………….……………….………….. 
2.ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบหน้ีสินแล้วดังต่อไปน้ี 

ส านักวิทยบริการ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีหน้ีสิน 

                      ลงชื่อ……………..………………..…   ผู้ตรวจสอบ                       

                         (………….…………….…………..) 

                       วันท่ี………/……………/…….…..                                                 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว  ไม่มีหน้ีสิน 

                 ลงชื่อ………………….……………………..ผู้ตรวจสอบ 

               (……………………………..…………..) 

                วันท่ี…………/……….……/….……                                             

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………………………........ 

ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา                                                                                                                                                                                                                    
          (……….……………….……………………)          

1. อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ  เนื่องจาก………………………… 
                                 ลงชื่อ........…......………………….... 
                                    (.....….....……………..……...........)  
                                                    อาจารย์ท่ีปรึกษา         
                                   วันท่ี…..…/…………/…………                   

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ  เนื่องจาก………………………… 
                                  ลงชื่อ.……..….........………............              
                                     (.......……………...….....…..........) 
                                               ประธานหลักสูตร 
                                   วันท่ี…..…/………..…/…...…… 

3. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 

 เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………………….. 
                           
                                  
                                   ลงชื่อ...........………………..…………....... 

                                 (......………………………….……….......)                               
                                  คณบดี         

                                    วันท่ี…….…/………….……/……………    

4.กลุ่มภารกิจรับเข้า  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
4.1      มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
4.2      ก่อนลาออก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม……………..…… 
                              
                                   ลงชื่อ........…….....….………………...... 

                                   (......................…..….….………...........)  
                                        ผู้ด าเนินการ 

                                   วันท่ี….….…/…….….……/…….…… 

5. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 เห็นควรอนุมัติ   ความเห็นอื่น ๆ ……………………….. 
                          ลงชื่อ………………..…………….…………. 
                              (…………………………………………….) 
                                                  ผู้อ านวยการ 
                               วันท่ี…………/……………..…/………... 

6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                 ………………………... 
                                   ……………..……….……………… 
                                (…………………...…………………….) 
                                                  บัณฑิตวิทยาลัย 
                                      ………./……………/…….……. 

    บว 15 
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การขอหนงัสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตัวเพือ่กลับเขา้ปฏิบัติราชการ 
 
 
  การขอหนงัสือขยายเวลาศึกษาต่อ สามารถกระท าได้ในกรณีนกัศึกษาที่ได้รับอนุมตัิจากต้นสังกดัให้เขา้ศกึษา ซึ่งครบ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา และมีความประสงค์จะขอขยายเวลาศึกษาตอ่จากต้นสังกดั 

การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏบิัติราชการ สามารถกระท าได้ในกรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาครบตาม
หลักสูตรแล้วและท าวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระอยูใ่นขั้นที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควร 
 ขั้นตอนการด าเนนิการ มีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.17 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ทีบ่ัณฑิตศึกษา พร้อม
แนบส าเนาค าส่ังหรือส าเนาเอกสารท่ีได้รับการอนุมตัิให้ลาศึกษาตอ่ 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพนักศึกษา/เสนอคณบดีลงนาม 
 3. บัณฑิตศึกษาส่งเอกสารตามขอ้ 2 ให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อด าเนนิการต่อไป ทั้งนี้นักศกึษาตดิต่อขอรับหนังสือที่บัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 3 วันหลังบัณฑติศึกษาส่งค าร้อง 
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ค าร้อง     ขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ 

                                 ขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที.่..........เดือน.............................พ.ศ............. 
เรียน คณบด…ี………………….…………………………………………………………………….(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 

 ข้าพเจ้า(นาย นาง นางสาว)...………………...........………….….. รหัสประจ าตัว.…….……….…..…...……….… 
เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบตัรบัณฑิตประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง ปริญญาโท แผน.........ปริญญาเอก แบบ............................ 
สาขาวิชา....…………..……ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ  นานาชาต ิ ภาษาอังกฤษ  
ได้ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเรียนจ านวน……...หน่วยกิต ซ่ึง  ครบตามหลักสูตรแล้ว    ยังไม่ครบตามหลักสูตร ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสม…………และได้
ลงทะเบยีน   วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระจ านวน…….....หน่วยกิต     ครบตามหลักสูตรแล้ว      ยังไม่ครบตามหลักสูตร   คงเหลือ 
วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระจ านวน…….หน่วยกิต และ เค้าโครงฯ  ไดร้ับอนุมัติแล้ว   ยังไม่อนุมัติ    
มีความประสงค์ให้ออกหนังสือราชการถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  
คือ………….………………….…………………........................................................................................(ระบุต าแหน่ง)   

  ขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ 
1.ข้าพเจ้าเข้าศึกษา   ตั้งแต่ภาคการศกึษา      ต้น     ปลาย  

ปีการศึกษา…….ซึ่งเป็นหลักสตูรที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา……… 

ปีการศึกษา (ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น) 

2.ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ (ระบุวันที่ครั้งแรกถึงวันที่ครั้งสุดท้ายที่
ได้รับอนุมัติ) ตั้งแต่วันที…่….เดือน..……พ.ศ……ถึง
วันที…่……เดือน…………พ.ศ……และมีความประสงค ์ 

ขอขยายเวลาศึกษาต่อ  ในภาคการศึกษา    

  ต้น       ปลาย   ปีการศึกษา………………………     

ตั้งแต่วันที…่.เดือน.….พ.ศ…..ถึงวันที่… ..เดือน……พ.ศ……… 
เนื่องจาก……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3.ขณะนี้วทิยานิพนธ/์การศึกษาอิสระอยู่ในขั้น…………………..………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

  ขอหนังสือรายงานตัวเพ่ือกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
1. ข้าพเจ้ามีสถานภาพ     1.1   นกัศึกษา   1.2   พ้นสภาพฯ โดย
ลาออก  ส าเร็จการศึกษา  ฝา่ฝืนระเบียบการลงทะเบียนฯ 

กรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตาม 1.2 ไม่ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 4 

2.ข้าพเจ้าเป็น ข้าราชการ ต าแหน่ง………………………… 
                      พนักงานของรัฐ ต าแหน่ง…………………… 
                      บริษัท/เอกชน ต าแหน่ง…………….……….. 
สถานที่ท างาน……………………………………………..……. 
3.ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกลบัเข้าปฏิบัติราชการ/งานตั้งแต่
วันที…่……เดือน……………พ.ศ……………….…….. 
เนื่องจาก  ได้ลงทะเบียนรายวิชาเรียนครบแล้ว ขณะน้ียังเหลือ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 สอบผ่านวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระแลว้ 
 ส าเร็จการศึกษา   
 ต้นสังกัดให้กลบัฯ  อ่ืนๆ ระบุ …………….……. 
4.ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกระยะ 1 เดือน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………………..…………… 
                                                            ลงชื่อ………………………………………………………….……นักศึกษา 

                                                                                                                                                              (……………………………………………..…………………………………)          

1. อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป /ที่
ปรึกษาหลัก 

2. คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตร 

3. งานบริการการศึกษา 
คณะ 

4. คณบด(ีคณะที่นักศึกษา
สังกัด) 

5.บัณฑิตวิทยาลัย 
    

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก 
……………………………… 
ลงช่ือ................................. 

(.............…........)  
       อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที…่….…/………/ ……… 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก 
…………………………… 
ลงช่ือ......………................ 
     (.......…....…..........) 
     ประธานหลักสูตร 
วันที…่..…/……/….......... 

 มีสถานภาพเป็น นศ. 
 
 
ลงช่ือ.........................….. 
        (.........….............) 
           ผู้ตรวจสอบ 
วันที…่.…/……/………… 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
ลงช่ือ…………………….. 
       (…………………..) 
              คณบด ี
วันที…่…/………/…… 

ด าเนินการแล้ว 
 
 
ลงช่ือ…….……… 
    (….……………..) 
        ผู้ด าเนินการ 
วันที…่…/……/…… 

หมายเหตุ :   1. ให้แนบส าเนาค าสั่งหรือส าเนาเอกสารการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อด้วย 
                 2.  นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสอืที่ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วัน หลังจากทีบ่ัณฑิตศึกษาส่งค าร้อง     

บว 17 
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การขอคนืสภาพการเปน็นักศึกษา(การขอกลบัเข้าเป็นนักศึกษา) 
(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 81/2548) 

 
 การขอคนืสภาพการเปน็นักศึกษา สามารถกระท าได้เพยีงครั้งเดียวเทา่นั้น และต้องด าเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา
ไม่น้อยกวา่ 3 สัปดาห ์
 คุณสมบัตขิองนกัศึกษาที่ขอคนืสภาพการเปน็นกัศึกษา 
 1. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนือ่งได้รับอนุมัตใิห้ลาออกแล้วหรือมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการ
ลงทะเบียนและการช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
 2. GPA ไม่ต่ ากวา่ 3.00 ก่อนการพ้นสภาพฯ 
 3. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและคณบดี 
 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับรวมก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่พ้นสภาพและหลังการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา แต่รวมกัน
แล้วต้องไมเ่กินระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 14 
 การนับหนว่ยกติ ให้นับของรายวิชาทีม่ีการประเมินผลแล้วทัง้หมด ส่วนรายวิชาที่ยังไม่ประเมินผลให้ลงทะเบยีนเรียน
ใหม ่
 ค่าธรรมเนียมการขอคนืสภาพ นักศึกษาตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการขอคืนสภาพและคา่ธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาค
การศึกษาจ านวน 2,500 บาท หรือตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม ่
 ขั้นตอนการด าเนนิการ มีดังนี้ 
 1. ผู้ประสงค์จะกลับเขา้เป็นนกัศกึษายื่นค าร้อง บว.18 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้เกี่ยวขอ้งลงนามเรียบร้อยแล้ว
ที่บัณฑิตศึกษา 
 2. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดีอนมุัติและลงนาม 
 3. นักศึกษารับค าร้องตามขอ้ 2 น าไปยื่นที่กลุ่มภารกจิรับเขา้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพือ่เสนอผู้อ านวยการ
ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมตัิต่อไป 
 4. นักศึกษารับค ารอ้งตามขอ้ 3 ที่กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ เพื่อช าระคา่ธรรมเนียมการขอกลับ
เข้าเป็นนักศึกษาจ านวน 2,500 บาท หรือตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่ ที่กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



 22 

ค าร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว.ฉบับท่ี 81/2548) 
                วันที่...........เดือน.......……….....................พ.ศ............. 

เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่านผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)…………………………………… เคยเป็นนักศกึษา ระดับ  ประกาศนียบตัรบัณฑติ  

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท แผน....... ... ปริญญาเอก  แบบ............................หลักสูตร............................................
สาขาวิชา……………………รหัสประจ าตัว………..….…..ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ  ภาษาอังกฤษ 

1.ข้าพเจ้า มีความประสงคข์อกลับเขา้เป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา   ต้น  ปลาย   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา……………… 
2. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 

2.1                                       …….………     ………………………….. . ……………………        
                                                                                .................................................................       

 .                               .                                                               ………………… 
2.3                                                                                                            
                               ……………………………………………………………… 
 .                                    ……       ......                             . .              ....….…   
 .                                              …………..           .........          และมีรายวิช                  
             …………           (                                                         ) 
2.6  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบฯ 

3.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัต ิ ถูกต้องทุกข้อตามประกาศ    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์…………………..…………………                    

ลงชื่อ……………………………………นักศึกษา 
                                                                                                                                                                                           (……………………………………………………………………)          
1.อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป/ที่ปรึกษาหลัก 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก………………………………… 
 
ลงช่ือ……………………………………      
(………………………….…………...….) 
                   อาจารยท์ี่ปรึกษา  
วันที…่………/………..………/.……….. 

 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก…………………………… 
 
ลงช่ือ………………………………..      
(…………………………………….)  
                 ประธานหลักสตูร 
วันที…่……/….…………/.……… 

 เห็นควรอนุมัติ  ความเห็นอื่น 
คือ…………………………………… 
 
ลงช่ือ………………………..…..……      
(.............................................................) 
                          คณบด ี
วันที่………/……….…/……….….… 

4. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารฯ    5. ผู้อ านวยการส านักบริหารฯ 6. ค าส่ังของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ก่อนพ้นสภาพฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
     สะสม…..…..………… 
  ได้พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา 
โดย   ลาออกและได้รับอนุมัติแลว้ 

    ฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนฯ 
    ลงช่ือ……………………………..…… 
       (...……………………..…………….) 
                        ผู้ตรวจสอบ     
วันที…่….……/..…..………/………...… 

 เห็นควรอนุมัติ  ความเห็นอ่ืน 
คือ…………………………………………
……………………………… 
 
 
ลงช่ือ………….……..………..…… 
(…...………………….…………….)  
                  ผู้อ านวยการ 
วันที…่……/…..….…./……….… 

   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ 
เนื่องจาก………………………………………
……………………………………………….. 
 
ลงช่ือ…………………………..……    
(…...……………….………………….)  
            คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
วันที…่……/…......….…/….………… 

7. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป ส านักบริหาร ฯ ได้รับช าระเงินค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………
เลขที…่…….   เป็นจ านวนเงิน ………….บาท  เรียบร้อยแล้ว        ผู้รับเงิน……………….……วันที่………/…….……/………… 

 

      บว 18 
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ส่วนที่  2 

            การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 
     การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ 
            การขอขยายจ านวนนกัศกึษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณพีิเศษ 

    การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/                   
การศึกษาอิสระ 

     การแต่งต้ังที่ปรกึษาเฉพาะเรื่อง 
            การแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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คุณสมบัตขิองอาจารย์ที่ปรกึษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก ต้องมคีุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจ า มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่หรือเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยทีม่ิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (กรณีจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักหรือรว่มต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่69/2548 และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553) 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ต้องมีคุณสมบตัิ เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มวีุฒิการศึกษา 
และต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์การท าวจิัย เช่นเดยีวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
และเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใหเ้ป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ 

3. อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาอิสระ ต้องมีคุณสมบตัิตาม (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 936/2550) 
- เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีมวีุฒิทางการศึกษาไมต่่ ากวา่ปริญญาโทและมตี าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ที่มีวุฒทิางการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
- เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในเรื่องที่นักศึกษาท าการศึกษาอิสระ เป็นที่

ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรือกระทรวง หรือวงการวิชาชีพดา้นน้ันๆ 
กรณีขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะต้องเสนอเหตุผลความจ าเป็น พร้อมแสดงแนวทางปฏิบัติที่จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯและคณบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป โดยแนบเอกสารดงันี ้

1. ประวัติการศึกษาและการท างานโดยย่อ 
2. ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวจิัยที่ได้ตีพิมพใ์นดา้นท่ีเชี่ยวชาญ/ผลงานท่ีแสดงถงึความช านาญหรือเชี่ยวชาญ ซึ่ง

เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ 
3. หนังสือยินยอมทีจ่ะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
4. หนังสือเห็นชอบจากต้นสังกัด(กรณีมีต้นสังกดั) 

ขั้นตอนการเสนอแต่งตัง้ 
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.21 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ ท่ีบัณฑิตศึกษา 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง/จัดท าค าส่ัง/เสนอคณบดลีงนาม 
3. บัณฑิตศึกษาแจ้งค าสั่งใหภ้าควิชา/สาขาวิชาทางอิเล็คทรอนกิส์และส าเนาแจง้บัณฑติวิทยาลัย เพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
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 กรณีมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.21 โดยระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิมพร้อมให้ลงลายมือชื่อ และระบุ  
     ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วมคนใหม่ พร้อมให้ลงลายมือชื่อ และให้ลงนามเฉพาะบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 

2. นักศึกษาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามให้เรียบร้อย แล้วส่งค าร้องที่บัณฑิตศึกษา 

3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน/จัดท าค าส่ัง/เสนอคณบดีลงนาม 

4. บัณฑิตศึกษาแจ้งค าส่ังให้ภาควิชา/สาขาวิชาทางอิเล็คทรอนิกส์และส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 
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ค าร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 
(  ) วิทยานิพนธ์    (  ) การศึกษาอิสระ 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที…่……………………………................... 

เรียน คณบด…ี………………………………………………………………….(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
         ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)………………………………………………………………… รหัสประจ าตวั.………….………………… 

เป็นนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน........... ปริญญาเอก แบบ.................................  หลักสูตร...............................................................
สาขาวิชา......………………..…………........………….ระบบการศึกษา    ภาคปกติ       โครงการพิเศษ     นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ  มี
ความประสงคข์อเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ 

(โปรดพิมพ์และ/หรือเขียนต าแหน่งทางวิชาการ ถ้าบุคคลที่ขอแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงมีต าแหน่งทางวิชาการ) 
 แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา  คร้ังแรก  แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพิ่มเติม 
1 ………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
   (.....................................................) 
2. ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
3. ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
4. ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
5. ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.............. 

1. ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
2. ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
3. ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
4. ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
5. ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.............. 

 
ทั้งนี้ เนื่องจาก............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์………………….. 
 
 
                                                                            ลงช่ือ.................................................นักศึกษา 
                                                                                  (.................................................) 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                (พลิกด้านหลัง) 

 เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
       อาจารย์ที่ปรึกษา                         เดิม                        ใหม่ 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
 

 
ลงช่ือ............................................................ 
(....................................................................) 
ลงช่ือ............................................................ 
(....................................................................) 
ลงช่ือ............................................................. 
(....................................................................) 
ลงช่ือ............................................................. 
(....................................................................) 
           ลงนามเฉพาะผู้ท่ีเปล่ียนแปลง 

 
ลงช่ือ........................................................ 
(..............................................................) 
ลงช่ือ........................................................ 
(..............................................................) 
ลงช่ือ........................................................ 
(.............................................................) 
ลงช่ือ........................................................ 

     (.............................................................) 
             ลงนามเฉพาะผู้ท่ีเปล่ียนแปลง 

   บว 21 
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1. อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  เห็นชอบตามเสนอ  ความเห็นอื่น........................... 
 
 
                ลงช่ือ......................................................... 
                      (........................................................) 
                                   อาจารย์ที่ปรึกษา 
                     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.......... 

 เห็นชอบตามเสนอ  ความเห็นอื่น...................... 
 
 
                ลงช่ือ......................................................... 
                      (........................................................) 
                                     ประธานหลักสูตร 
                     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.......... 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 4. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบียบฯพ.ศ.2548      
  กรณีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั ดูรายละเอียดที่ 
       ข้อ 22 และ ข้อ 45 
 กรณีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารว่ม  ดูรายละเอียดที ่
      ข้อ 23 และข้อ 45 
 ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 69/2548  
      ข้อ 6.1      ข้อ 6.2 
 
                 (ลงช่ือ)………………….……………….…   
           (……………………………………………….……..) 
                                          ผู้ตรวจสอบ 
                     วันที่…........…/….....………/…………. 

 
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................... 

 
 

 
 
 
                 (ลงช่ือ)……………………......…….……...…… 
                  (…………….……………....……………..……..) 
                                            คณบดี     
                วันที่…………/…….....………………/....…………         
 

5. งานบริการการศึกษาคณะ 
        ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ที ่ศธ................................................ 
 
                                                        (ลงช่ือ)………………………………………..………………. 
                                                   (……………………………………..…….……………..) 
                                                                                               ผู้ด าเนินการ 
                                                                     วันที่…………/…………...………/…………….. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

การขอขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ เปน็กรณีพิเศษ 
(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 67/2548) 

 
การขอขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์เปน็กรณีพิเศษ อาจารย์ประจ าที่มีความประสงคจ์ะขอขยาย

จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศกึษาปกติ 
 หลักเกณฑ์การขอขยายจ านวนนกัศึกษา 
 1. อาจารย์ประจ าที่จะขอขยายฯ จะต้องมีผลงานดังต่อไปนี ้

1.1 มีผลงานวิจยั 3 ปีย้อนหลังทีต่ีพิมพ์ในเอกสารวิชาการท่ีมี Peer Review ระดับนานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 3 เรื่อง 
หรือระดับชาติไม่น้อยกว่า 6 เรื่องหรือคละกันสัดส่วนไม่น้อยกว่านี ้

  1.2 มีผลงานการควบคมุวิทยานพินธ์ดังนี้ 
1.2.1 เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 คน 
1.2.2 นักศึกษาในความดูแลที่ส าเร็จการศึกษาแล้วใช้เวลาศกึษาเฉล่ียไม่เกิน 1.5 เทา่ของระยะเวลา     

ตามแผนการศึกษา 
1.2.3 นักศกึษาในค าปรึกษาที่ผ่านมาจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 มีผลงานวิทยานิพนธต์ีพิมพ์

เผยแพร ่
  1.3 มีทุนวจิัย/โครงการวจิัยที่มงีบประมาณสนับสนุน 
  1.4 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอยู่ไม่น้อยกวา่ 3 เรื่อง 
  1.5 คุณสมบัติอื่นๆ ตามทีค่ณะก าหนด 
 2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 1 เสนอแผนงานพร้อมผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วดัต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้แผนงานต้องไม่เกิน 5 ปี 
 3. จ านวนนกัศึกษาที่ขอขยายรวมนักศึกษาในค าปรึกษาที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 10 คน 
 4. อาจารย์ที่ได้รับอนุมัตติ้องรายงานสัมฤทธิ์ผลของการขอขยายตอ่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 5. ประธานหลักสูตรโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลต่อคณบดี 
 ขั้นตอนการด าเนนิงานมีดงันี้ 
 1. อาจารย์ผู้ขอยื่นค าร้อง บว.22 ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้วที่บัณฑิตศกึษา พร้อมแนบเอกสารดงันี ้
  1.1 เอกสารแนบ บว.22 ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

 1.2 ส าเนาค าส่ัง/หลักฐานแสดงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ของนักศกึษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1.3 ส าเนาทุนวิจยัหรือโครงการวจิัย 
 1.4 เอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด(ถา้ม)ี 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผลงานและคณุสมบัติของอาจารย์ผู้ขอ และด าเนินการดังนี้ 
 2.1 กรณีอาจารย์ผู้ขอมีคุณสมบตัิและผลงานครบ 
  2.1.1 เสนอคณะกรรมการบัณฑติศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
  2.1.2 เสนอคณบดีพิจารณาอนุมตัิ 

 2.1.3 ส าเนา บว.22 ที่ได้รับอนุมตัิแจ้งภาควชิา/สาขาวิชาเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้ขอและบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
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2.2 กรณีอาจารย์ผู้ขอมีคุณสมบตัิและผลงานไม่ครบ 
 2.2.1 เสนอคณะกรรมการบัณฑติศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2.2.2 เสนอคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 2.2.3 ส่งเอกสารให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 2.2.4 บัณฑิตวิทยาลัยแจง้ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2.2.5 บัณฑิตศึกษาส าเนาแจ้งผลการพิจารณาให้ภาควชิา/สาขาวิชาเพื่อแจง้อาจารย์ผู้ขอและเก็บเป็น
ข้อมูล 
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ค าร้องขอขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ตามประกาศ บว.67/2548) 

     
เรียน  คณบดี…… ……………………………………………….(คณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด) 

1. ข้าพเจ้า …………………………..……………..… เป็นอาจารย์สังกัดภาควชิา/หลักสูตร.……...............................…..……….…….. 
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศกึษาระดับ    ปริญญาโท แผน ก ....   .....  จ านวน........  ......คน  แผน ข  จ านวน.....     ........คน   ปริญญาเอก   
จ านวน...............คน   รวมทั้งสิ้น..................คน  มีความประสงค์ขอขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ คือจ านวน.............คน 
(นักศึกษาที่มีอยู่แล้ว รวมจ านวนทีข่อขยายต้องไม่เกิน 10 คน)  โดยมีผลงานน าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาดงัต่อไปนี้ 

  มีผลงานวิจัย 3 ปีย้อนหลังตีพิมพ์ในเอกสารวชิาการที่มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ในระดบันานาชาติ ไม่น้อยกวา่ 3  เรื่อง คือ.......เรื่อง หรือใน
ระดบัชาติไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง คือ......เรื่อง  หรือคละกนัตามสดัส่วนที่เทียบได้ไม่น้อยกวา่นี้   

       มีผลงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

                - เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาแลว้ จ านวน................คน ไม่น้อยกว่า 3 คน 

                  - นักศึกษาในความดูแลที่ส าเร็จการศึกษาแล้วใช้เวลาศึกษาเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาตามแผนการศึกษา คือ....................เท่า 

                  - นักศึกษาในค าปรึกษาที่ผ่านมาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลงานวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คือร้อยละ......... 

                  มีทุนวิจัยหรือโครงการวิจัยที่มีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งจะใช้เป็นสาระส าคญัของวิทยานิพนธ์ตามแผนที่เสนอ 

               คือ (ระบุชื่อทุนวิจัย/โครงการวิจัย)............................................................................................................................... 

              ................................................................................................................................................................................ 

                 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง คือจ านวน.................เร่ือง 

                 มีคุณสมบัติหรือผลงานอ่ืนตามที่คณะก าหนด คือ............................................................................................................ 

         ..................................................................................................................................................................................... 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอ แผนงานพร้อมทั้งผลสัมฤทธิ์พร้อมดัชนีชี้วัดที่คาดว่าจะได้รับและจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ตามเอกสารที่แนบ)  หาก
มีปัญหาสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท…์………………………........    
 
                                                                            (ลงช่ือ)....................................................อาจารย์ผู้ขอ 
                                                                                    (...................................................)                                                                      
                                                                               วันที…่…………..…………………....... 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ผลงานวิจัย 3 ปี ย้อนหลังตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการที่มีผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review)    
 ส าเนาค าสั่ง/หลักฐานแสดงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ส าเนาทุนวิจัยหรือโครงการวิจัย 
 แผนงานพร้อมทั้งผลสัมฤทธิ์พร้อมดัชนีชี้วัดฯ 
 เอกสาร เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       (พลิกด้านหลัง) 

       บว 22 
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ผลการพิจารณาการขอขยายจ านวนนักศึกษาในค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

กรณีที่ 1 อาจารย์ผู้ขอ มีคุณสมบัติและผลงานครบ   กรณีที่ 2 อาจารย์ผู้ขอมีคุณสมบัติและผลงานไม่ครบ 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
ในคราวประชุมครั้งที.่..........................เม่ือวันที่.........................มีมติ
เห็นชอบ 
 
 
                        ลงช่ือ ................................................. 
                             (......................................................) 
                                        ประธานหลักสูตร 
                           วันที่ ............/................/................ 

 1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที.่........................วันที.่...........................   
 มีมติเห็นชอบ เนื่องจาก............................................. 
 มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจาก...............…………………... 
 
                    ลงช่ือ .................................................. 
                           (....................................................) 
                                       ประธานหลักสูตร 
                         วันที่ ........../...................../............. 

2.งานบริการการศึกษาคณะ 
เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ 
             ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  แล้ว มีคุณสมบัตแิละผลงาน ตาม
ประกาศ บว.ฉบบัที่ 67/2548 ข้อ 4 เห็นควรเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
              ลงช่ือ .................................................. 
                   (.....................................................) 
                                   ผู้ตรวจสอบ 
                วันที่.........../.................../..................….. 

 2.งานบริการการศึกษาคณะ 
เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ 
             ได้ตรวจสอบแล้วคุณสมบตัิและผลงานไม่ครบถ้วนตามประกาศ 
บว.ฉบบัที่ 67/2548 ข้อ 4 แต่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบ 
ตามเหตุผลข้างต้น 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
              ลงช่ือ ................................................. 
                   (......................................................) 
                                      ผู้ตรวจสอบ 
                    วันที่ .........../..................../................ 

3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  ในคราวประชุมครั้งที่........................เม่ือวันที่..................... 

 เห็นชอบ    
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................ 

 
                        ลงช่ือ .................................................. 
                          (.......................................................) 
                            ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

                  วันที่.........../.................../.................. 

 3.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
ในคราวประชุมครั้งที่....................เม่ือวันที่....................... 
      เห็นชอบ  
       ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................ 

 
                    ลงช่ือ .................................................. 
                         (.....................................................) 
                         ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา        
                            วันที.่........../.................../.................. 

4. คณบดี (คณะท่ีอาจารย์สังกัด) 
              อนุมัติ  
               ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................... 
 
 
 
                                ลงช่ือ .................................................. 
                                     (.................................................) 
                                                       คณบด ี
                               วันที่ .........../................./..............                                

 4. คณบดี(คณะท่ีอาจารย์สังกัด) 
   เห็นชอบ  
   ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก........................................... 
  ให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
      พิจารณาต่อไป 
                  
                             ลงช่ือ ................................................ 
                                 (.................................................) 
                                              คณบดี 
                               วันที่ .........../................/............... 

5. งานบริการการศึกษาคณะ 
                             แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 
                   ลงช่ือ ................................................ 
                        (...................................................) 
                                        ผู้ด าเนินการ 
                        วันที่ ............/................../............. 

 5.   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
      คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ครั้งที่ ...........................เม่ือวันที่...............................มีมติ 
 เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก........................... 
 
                    ลงช่ือ .............................................. 
                        (...................................................) 
                                 คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
                        วันที่ ............/................../............. 
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การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑติพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 69/2548) 
 
 

 อาจารย์บัณฑติพิเศษ หมายถงึ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่คณบดีแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 คุณสมบัตขิองอาจารย์บัณฑติพิเศษที่จะแตง่ตั้งให้เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาหลักฯ มีดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าทีใ่นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา มี
คุณวุฒิทางการศกึษาและต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ และมีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในดา้นท่ี
เชี่ยวชาญอยา่งต่อเนื่อง 
 2. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่ตัง้ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่มคีุณวฒุิทางการศึกษาหรือต าแหน่งทางวชิาการแต่มีความเชีย่วชาญหรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 หลักเกณฑ์การขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาหลักฯ มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเหตุผลและความจ าเป็นตอ่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพือ่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยแนบเอกสารดงันี ้
  1.1 ประวัตกิารศกึษาและการท างานโดยย่อของผู้ทรงคุณวฒุิ 
  1.2 ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ 
  1.3 หนังสือยินดเีป็นอาจารย์ที่ปรกึษาหลักฯ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1.4 หนังสืออนุมัตจิากต้นสังกดั(กรณีมีต้นสังกัด) 
1.5 หนังสือเสนอแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าสาขาอยา่งน้อย 1 คน เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีหน้าทีป่ระสานงาน 

และธุรการตา่งๆ 
 1.6 หนังสือยินยอมของนกัศึกษาในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาครัง้นี้ 
2. คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
หลักเกณฑ์การขอแต่งตั้งผู้เชีย่วชาญเฉพาะเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาหลกัฯ มีดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเหตุผลและความจ าเป็นตอ่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพือ่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยแนบเอกสารดงันี ้
  1.1 ประวัตกิารศกึษาและการท างานโดยย่อของผู้ทรงคุณวฒุิ 
  1.2 ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวิจยัที่ตีพิมพ ์

 1.3 หนังสือยินดเีป็นอาจารย์ที่ปรกึษาหลักฯ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.4 หนังสืออนุมัตจิากต้นสังกดั(กรณีมีต้นสังกัด) 

1.5 หนังสือเสนอแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าสาขาอยา่งน้อย 1 คน เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีหน้าทีป่ระสานงาน
และธุรการตา่งๆ 

  1.6 หนังสือยินยอมของนกัศึกษาในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาครัง้นี้ 
 2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตโิดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย 
 อาจารย์บัณฑติพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหลักฯจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักฯของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ไม่เกิน 5 คน รวมทุกสถาบันไม่เกิน 10 คน 
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ขั้นตอนการเสนอแต่งตัง้ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ประธานหลักสูตรยื่นค าร้อง บว.40 ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามหลักเกณฑข์้างต้น ส่งที่
บัณฑิตศึกษา 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้นเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาเห็นชอบแล้ว ด าเนินการดงันี้ 

3.1 กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ  
3.1.1 บัณฑิตศึกษาจดัท าค าส่ังแต่งตัง้พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอคณบดีอนุมตัิ

และลงนาม 
3.1.2 แจง้ค าส่ังภาควิชา/สาขาวชิาทางอิเส็คทรอนิกส์และส าเนาค าส่ังแจ้งบัณฑติวิทยาลัยและเกบ็

เป็นข้อมูล 
  3.2 กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

3.2.1 บัณฑิตศึกษาส่ง บว.40 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้บัณฑติวิทยาลัยเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

   3.2.2 บัณฑิตวิทยาลัยแจง้ค าส่ังแต่งตัง้ใหค้ณะทราบ 
3.2.3 บัณฑิตศึกษาส าเนาแจ้งภาควชิา/สาขาวิชา เพื่อแจง้นักศกึษาและเก็บเป็นข้อมูล 
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ค าร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 69/2548) 
เรียน คณบดี  .................................................................. (คณะที่นักศึกษาสังกดั) 
 เพ่ือให้การท า  วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ ของ(นาย นาง นางสาว) ..................................รหัสประจ าตัว...............................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน..................  ปริญญาเอก แบบ……….......................... สาขาวิชา......................................................... ระบบ
การศึกษา.ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ  ภาษาอังกฤษ  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขอเสนอ
แต่งตั้ง  (นาย นาง นางสาว)..................................................................................ต าแหน่ง................................................................. ระดับ
.......................สังกัด..................................................................  เป็นอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบ มข.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2548 ข้อ 16.8 และมีผลงานวิจัย 
                    หรือผลงานทางด้านวิชาการในด้านที่มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 
               เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามระเบียบ มข.ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ข้อ 16.9 ที่มีความรู้    
                    ความเชี่ยวชาญ และประสบการณส์ูงในสาขานัน้ ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหนว่ยงานหรือกระทรวงหรือวงการ 
                    วิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดบั 9 ขึ้นไปและความช านาญหรือความเชี่ยวชาญนั้นมีความจ าเป็น 
                    หรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้น ๆ  
ซึ่งมีเหตุผลหรือความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ดังนี้ 
 [   ] เป็นผูป้ฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 [   ] เป็นผูป้ฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 [   ] เป็นผูป้ฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 [   ] เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีหรือขาดแคลน 
 [   ] เหตุผลอ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................. 
โดยมีอาจารย์ประจ า (ตามความหมายในระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 16.1) คือ............................................เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยมีหน้าที่รับผดิชอบในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 คน) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
อีก .............. คน 
 ได้แก่ 1. ..........................................................................      2. .................................................................... 
 3. ..........................................................................        …………………………………………………. 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้างล่าง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………………………………...… 
                                                                                    ลงช่ือ ...................................................... 
                             (......................................................) 
                 ประธานหลักสูตร 
                          วันที่ ............./.................../.................. 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง 
1  [   ] ประวัติการศึกษาของอาจารย์บณัฑิตพิเศษ 
2  [   ] ประวัติการท างาน (โดยย่อ) ของอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  
3  [   ] ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความช านาญของอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  
4  [   ] ผลงานที่แสดงถึงความช านาญหรือความเชี่ยวชาญของอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  
5  [   ] หนังสือแสดงความยินดีจากอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
6  [   ] หนังสือยินดีจากอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ และยินดีที่จะปฏบิัตติาม 
           ระเบียบและประกาศต่างๆ ของ มข. เกี่ยวกับการควบคุมวิทยานิพนธ ์
7  [   ] หนังสือเห็นชอบจากต้นสังกัดของอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  (กรณีที่อาจารย์บัณฑิตพิเศษ มีต้นสังกัด) 
8  [   ] เอกสารเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าอย่างน้อย 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
          ประสานงาน  และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9  [   ] หนังสือแสดงความยินดขีองนักศึกษา ในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาของตนในครั้งนี้ 
10[   ] อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ    ประธานหลักสตูรเสนอเอกสารหมายเลข  1 - 4 ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ   

และเสนอเอกสารหมายเลข  1 –10  ต่อคณบดี หรือคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย แลว้แต่กรณี

บว 40 
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ผลการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
 

กรณีเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  กรณีเสนอเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เรียน  คณบด ี  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชุม 
ครั้งที่...................วันที่.............................มีมติเห็นชอบ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะคราวประชุมครั้งที่
..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ 
มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 เห็นควรพิจารณาอนุมัติและแต่งตัง้ต่อไป 
 
                              ลงช่ือ .......................................... 
                                       (.........................................) 
                                             ประธานหลักสูตร 
                               วันที่ ............/................/............. 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เรียน  คณบด ี  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชุม 
ครั้งที.่..................วันที่............................ มีมติเห็นชอบ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะคราวประชุมครั้งที่
..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ 
มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
เห็นควรพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการประจ า 
     บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
                             ลงช่ือ .......................................... 
                                       (.........................................) 
                                              ประธานหลักสูตร 
                               วันที่ ........../................../............. 

2. งานบริการการศึกษา 
เรียน คณบด ี
             ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วถูกต้องและครบถ้วน 
อาจารย์บัณฑิตพิเศษมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง  
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้ง 
 
 
                               ลงช่ือ .......................................... 
                                       (.........................................) 
                                                 ผู้ตรวจสอบ 
                                วันที่ ............/................/............ 

 2. งานบริการการศึกษา 
เรียน คณบด ี
             ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้ว ถูกต้องและครบถ้วน 
อาจารย์บัณฑิตพิเศษมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                          ลงช่ือ ............................................ 
                                (...............................................) 
                                               ผู้ตรวจสอบ 
                              วันที่ ............/................./............. 

3. คณบดี 
             ไม่อนุมัติ 
             อนุมัติ และลงนามในค าสัง่แต่งตั้งแล้ว 
                        ลงช่ือ ................................................. 
                                (................................................) 
                                                   คณบด ี
                               วันที่ ............/................../.......... 

 3. คณบดี 
 เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          เพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
                     ลงช่ือ ................................................ 
                              (...............................................) 
                                                 คณบด ี
                              วันที่ ........../................./............. 

 4. งานบริการการศึกษา 
        ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
                      ลงช่ือ ................................................. 
                             (..................................................) 
                                                 ผู้ด าเนินการ 
                               วันที่ ............/................/............ 

 4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ครั้งที่ …………... 
วันที่....................... มีมติ  เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
                 ลงช่ือ .................................................... 
                            (.................................................) 
                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                           วันที่ ............/................/............. 

 5. คณบดี 
ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งแลว้       ส าเนาค าสั่งแจ้ง
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ต่อไป 
                 ลงช่ือ ................................................... 
                         (...................................................) 
                                                คณบดี 
                          วันที่ ........../.................../............. 
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การแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง 

(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 815/2549) 
 
 

ที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง หมายถึง คณาจารย์หรือบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน สามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระแก่นักศึกษาในด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี 
 คุณสมบัติของที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง 
 1. ระดับปริญญาโท ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องของวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในทางปฏิบัติสูงในหัวข้อที่จะให้ค าปรึกษา มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 2. ระดับปริญญาเอก ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องของวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะให้ค าปรึกษา มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 ภาระงานของที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง 
 1. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่องในเวลาเดียวกันไม่เกิน 10 เรื่อง 
 2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคิดภาระงานได้เท่ากับร้อยละ 10 ของภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต่อ
วิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระหนึ่งเรื่อง ตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 3. วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแต่ละเรื่องจะมีที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องได้ไม่เกินจ านวน ดังนี้ 
  3.1 ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 2 คน 
  3.2 ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 3 คน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินสัมฤทธิ์ผลของการแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และ
รายงานให้คณบดีทราบ 
 ขั้นตอนการแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเร่ืองมีดังนี้ 
 1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยื่นค าร้อง บว.41 ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้วที่บัณฑิตศึกษา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
  1.1 ประวัติที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
  1.2 แผนงานและช่วงระยะเวลาที่ให้ค าปรึกษาพร้อมดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา 

 1.3 หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดของที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องในกรณีเป็นบุคคลภายนอกที่มีต้นสังกัด 
  1.4 เอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสมหรือเอกสารที่คณะก าหนด  
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของคุณสมบัติที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 815/2549) 
 3. บัณฑิตศึกษาเสนอ บว.41 และเอกสารตามข้อ1.1- ข้อ 1.4 ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4. บัณฑิตศึกษาส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา เพื่อแจ้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง นักศึกษาและเก็บเป็นข้อมูล 
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แบบเสนอแต่งตั้งทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง 
ระดับบัณฑติศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 815/2549) 
 

เรียน คณบดี  .................................................................. (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
 เพื่อให้การท า      วิทยานิพนธ์       การศึกษาอิสระ    
เรื่อง  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ของ(นาย นาง นางสาว) .....................................................รหัสประจ าตวั......................................................นักศึกษาระดับ  
 ปริญญาโท แผน.................    ปริญญาเอก  แบบ...................... สาขาวิชา................................................................. 
ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ     โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ  ภาษาองักฤษ   ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ขอเสนอแต่งตั้ง(นาย นาง นางสาว)................................................. ต าแหน่ง.........................................ระดับ..............สังกัด
................................................................  เป็นที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  โดยมีความรู้ความเชีย่วชาญในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระดังนี ้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
และมีกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบในวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ เรื่องดังกล่าวดังนี ้
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
                  ลงชื่อ ...................................................... 
               (......................................................) 
                         อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

           โทร. .......................................... 
          วันท่ี ............./.................../.................. 
 
เอกสารประกอบการเสนอแต่งตัง้ 
1  [   ] ประวัติที่ปรึกษาเฉพาะเรือ่ง 
2  [   ] แผนงานและชว่งระยะเวลาที่ให้ค าปรึกษา พร้อมดชันีวดัความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา 
3  [   ] หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดของที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลนอกคณะที่มตีน้สังกัด  
4  [   ] เอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือเอกสารท่ีคณะก าหนด โปรดระบุ..............................................................  
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ผลการพิจารณาการแต่งตั้งทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
เรียน  คณบด ี  
 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชมุครั้งที.่..................วันท่ี............................ มีมตเิห็นชอบ 
  มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้อมนี ้
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ .................................................... 
                                                                                     (....................................................) 
                                                                                                    ประธานหลักสูตร                                                             
                                                                                       วันท่ี ........../................../............. 
2. งานบริการการศึกษา 
เรียน   คณบด ี
 
             ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้ว ถูกต้องและครบถ้วน มีคณุสมบัติครบตามเงื่อนไข ท่ีเกี่ยวข้อง  
เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
                                                                                  ลงชื่อ .................................................. 
                                                                                          (...................................................) 
                                                                                                           ผู้ตรวจสอบ 
                                                                                           วันท่ี ............/................./............. 
3. ความเห็นของคณบดี (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
 
                       อนุมัติ            ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก....................................................................... 
 
 
 
 
 
                                                                                 ลงชื่อ .................................................. 
                                                                                         (...................................................) 
                                                                                                              คณบดี 
                                                                                        วันท่ี ........../................./............. 
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ประวัติที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง 
ระดับบัณฑติศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

1.  ชื่อ-สกุล  ...........................................…..……………………….…….…………………..……… 
2.  ต าแหน่งปัจจุบนั ............................................................................................................…….. 
3.  ที่อยู่ (ทีท่ างาน) .....................................................................…………………………………… 
     …………………………….…………………………………………………………………………… 
    ที่อยู่(บ้าน)................………………………………………………………………………………… 
     …………………………….…………………………………………………………………………… 
     มือถือ………………………………………  E-mail ……………………………………………….. 
4.  ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อปริญญา 
(สาขา) 

ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

...................

...................

...................

...................

...................

................. 

..................

..................

..................

..................

..................

.................. 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

......................................... 

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
   6.1  ต ารา........................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
   6.2  ผลงานวิจัย............................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
   6.3  บทความ.................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
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(ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง) 
(หนังสอืภายใน) 

                                                        
บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)     โทร.  
ที ่                                                                     วันท่ี         
เร่ือง   ขออนุญาตแตง่ตัง้ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
เรียน     (ระบุต าแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานในมหาวทิยาลัย ที่จะขออนุญาต) 

 
  ด้วย (ระบุค าน าหน้าชื่อ  ชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร ………………...… 
สาขาวชิา…….…….……….มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “………….…………..…….”   และในการศึกษาครัง้
นี ้  จ าเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์   ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระดังกล่าว     (คณะที่
รับผิดชอบหลักสูตร)    พิจารณาแล้วเห็นวา่   (ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อสกุลของบุคคลที่จะใหเ้ป็นที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง)    เป็นผู้มีความรู้   
ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี    จึงใคร่ขอแต่งตั้ง   (ค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุลของบคุคลที่จะให้เป็นท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่อง)  
เป็นที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ของนักศึกษาดังกล่าว 
 
  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา   (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะ
ได้รับความอนุเคราะห ์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
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(ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแตง่ตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง) 
(หนังสือภายนอก) 

 
                   ครุฑ 
ที ่ศธ                                           (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 40002 
 
                    วันท่ี………เดือน…………..พ.ศ………… 
 
เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
เรียน  (ระบุต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานท่ีจะขออนุญาต) 

 

  ด้วย (ระบุค าน าหน้าชื่อ  ชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร …………สาขาวชิา…….…….……….
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังท าวทิยานิพนธ์เรื่อง “………….…………..…….”   และในการศึกษาครั้งนี ้  จ าเป็นต้องให้ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์   ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระดังกลา่ว     (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)    
พิจารณาแล้วเห็นว่า   (ค าน าหนา้ชื่อ  ชื่อสกุลของบคุคลที่จะให้เปน็ท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่อง)    เป็นผู้มคีวามรู้   ความสามารถ  และมี
ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี    จึงใคร่ขอแต่งตั้ง   (ค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลที่จะให้เป็นท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่อง)  เป็นที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง ของนักศึกษาดังกล่าว 
 
  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา   (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะ
ได้รับความอนุเคราะห ์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
       

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.(หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ) 



แบบเสนอแผนงานและแบบประเมินผลตัวชีว้ัดของความส าเร็จในการใหค้ าปรึกษา ของทีป่รึกษาเฉพาะเร่ือง 

ระดับบัณฑติศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

     

     
ที ่ แผนงานใหค้ าปรึกษา ระยะเวลาให้ค าปรึกษา ตัวชีว้ัดของความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา ผลความส าเร็จ 
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การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

(ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553) 
 

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศกึษา ไม่มีคุณวุฒทิางการศึกษาหรือต าแหน่งทางวชิาการ แต่มคีวามเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 

คุณสมบัตขิองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 1. เป็นผู้มีความรู้ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับ และเทียบได้ไม่ต่ ากวา่ระดับ 9 
ขึ้นไป 
 2. กรณีที่จะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น 
 3. กรณีที่จะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 หลักเกณฑ์การเสนอแตง่ตัง้ผู้เชีย่วชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษารว่ม/กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเหตุผลและความจ าเป็น ตอ่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพือ่กลั่นกรองและ
เสนอคณบดี โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดงันี้  

1.1.ประวัตกิารศกึษาและประวตักิารท างาน(โดยย่อ)ของผู้เชีย่วชาญเฉพาะ 
1.2. ผลงานทางวชิาการหรือผลงานวิจยัที่ตีพิมพใ์นดา้นท่ีมีความเชี่ยวชาญและหรือผลงานท่ีแสดงความ

ช านาญหรือเชีย่วชาญ ซึง่เกี่ยวขอ้ง/จ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อวทิยานิพนธ์  
 2. คณบดีเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมตัิและแตง่ตัง้ตอ่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย 
 3. อธิการบดีพจิารณาแตง่ตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนการเสนอแต่งตัง้ด าเนนิการดงันี้ 
 1. ประธานหลักสูตร ยื่นค าร้อง บว.42 ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้วที่บัณฑติศึกษา พร้อมแนบเอกสารตาม
ข้อ 1.1- 1.2  
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้นของคุณสมบัติ ของผู้เชีย่วชาญเฉพาะตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพจิารณากลั่นกรอง 
 3. บัณฑิตศึกษาเสนอ บว.42 และเอกสารตามข้อ 1.1- 1.2 ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนามในแบบฟอร์ม 
 4. บัณฑิตศึกษาส่งเอกสารตามขอ้ 3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด าเนนิการเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบและจดัท าค าส่ังเสนออธกิารบดีอนมุัตแิละลงนามในค าส่ังต่อไป 
 5. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งค าส่ังให้คณะทราบ 
 6. บัณฑิตศึกษาแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเก็บเป็นข้อมูล 
 
หมายเหตุ  กรณีผู้เชีย่วชาญเฉพาะมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป คณะสามรถแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษาได้โดยไม่ต้องเสนออธิการแตง่ตัง้ตาม
ประกาศสภามาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553 
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แบบขอเสนอแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ส าหรับนกัศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
(ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553) 

เรียน คณบดี  .................................................................. (คณะที่นักศึกษาสังกดั) 
 เพื่อให้การแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 ที่ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอเสนอ
แต่งตั้ง(นาย/นาง/นางสาว)........................................................... ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับฯ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป 
เป็น      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ต้องเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น) 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (อาจเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอน   หลักสูตร...........................     ...................สาขาวิชา..............................   ........................... 
ของ(นาย นาง นางสาว) .........................................................รหัสประจ าตัว............................................. 

นักศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน.........แบบ........  ปริญญาเอก แบบ........... สาขาวิชา...................................... 
ระบบการศึกษา.     ภาคปกต ิ   โครงการพิเศษ     นานาชาต ิ     ภาษาอังกฤษ           

ซึ่งมีเหตุผลหรือความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งดังนี้ 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
             เพื่อท าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสาขาวิชา.............................................................................................. 
           .................................................................................................................................................................. 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้างล่าง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                          ลงชื่อ ...................................................... 
            (......................................................) 
                              ประธานหลักสูตร 
        วันท่ี ............./.................../.................. 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง 
1.  [   ] ประวัติการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
2.  [   ] ประวัติการท างาน (โดยย่อ) ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
3.  [   ] ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านท่ีมีความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
4.  [   ] ผลงานท่ีแสดงถึงความช านาญหรือความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
5.  [   ] อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ  ประธานหลักสูตรเสนอขอแตง่ตัง้พร้อมเอกสารหมายเลข 1-4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต่อ 
                คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะและคณบดีคณะที่หลักสูตรสังกดั  คณบดคีณะที่หลักสูตรสังกัด เสนอเอกสาร 

หมายเลข 1-4  ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

บว.42 
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ผลการพิจารณาการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2. งานบริการการศึกษา 

เรียน  คณบด ี  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชุม 
ครั้งที่...................วันที่.............................มีมติเห็นชอบ 
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
  เห็นควรเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
      พิจารณากลั่นกรอง 
 
                        ลงชื่อ ................................................... 
                               (....................................................) 
                                             ประธานหลักสูตร 
                               วันที่ ............/................/............. 

เรียน คณบด ี
             ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆแลว้ ถูกต้องและครบถว้น 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะมีคุณสมบัติครบตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) ข้อ 5.  
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 
                         ลงช่ือ .................................................. 
                                (...................................................) 
                                                 ผู้ตรวจสอบ 
                               วันที่ ............/................/............ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะคราวประชุมครั้ง
ที่………….วันที่......................มีมติเห็นชอบ 

3. คณบดีคณะท่ีหลักสูตรสังกัด 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 เห็นควรน าเสนอคณบดีพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
      ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
 
                        ลงช่ือ ................................................... 
                               (....................................................) 
                                           ประธานบัณฑิตศึกษา 

                               วันที่ ............/................/............. 

         เพ่ือโปรดพิจารณา การเสนอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว  เห็นควร
น าเสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลัย พิจารณา 
                    ลงช่ือ ...................................................... 
                            (.......................................................) 
                                                   คณบดี 
                              วันที่ ............/................/............. 

4.  บัณฑิตวิทยาลัย 5.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 เรียน  คณบดี   
                 ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้ว ถูกต้องและครบถ้วน 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะมีคุณสมบัติครบตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) ข้อ 5. เห็นควรน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่
..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ 
                         ลงช่ือ ................................................ 
                               (…………......................................) 
                                                   ผู้ตรวจสอบ                                        
                                  วันที่ ............/................/............. 

เรียน  อธิการบดี 
       เพ่ือโปรดพิจารณา  การเสนอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะซึ่งได้ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว คราวประชุมครั้งที่........................เม่ือวันที่
..................................เห็นควรพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งที่
แนบมาพร้อมนี้ 
 
                       ลงช่ือ .................................................... 
                            (.......................................................) 
                                                   คณบด ี
                       วันที่ ............/................/............. 

 6.  อธิการบดี 
                 อนุมัติ และลงนามในค าส่ังเรียบร้อยแล้ว 

                       
                      ลงช่ือ .................................................... 

                            (.......................................................) 
                                                  อธิการบด ี

                       วันที่ ............./................/............... 
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ส่วนที่ 3 
    การขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ 

      การขออนุมติเค้าโครงวิทยานพินธ์/การศกึษาอิสระ 
      การขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ 
      การสอบวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 
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การขอสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 

 
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาวทิยานิพนธ/์การศึกษาอิสระแล้ว ต้องเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์/การศึกษา
อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ต่อคณบดีภายในระยะเวลาที่สาขาวชิาก าหนด  
เค้าโครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มีองค์ประกอบดังนี ้

1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การศกึษาอิสระ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
3. หลักการและเหตุผล  
4. สมมุติฐานการวิจยั  
5. วัตถุประสงค ์ 
6. ผลงานวิจยัที่เกีย่วข้อง  
7. วิธีด าเนินการวจิัย  

- แบบที ่1 : ประชากร, กลุ่มตวัอย่าง, เครื่องมือ, การเก็บรวบรวมข้อมูล,  การวิเคราะห์ข้อมูล  
- แบบที ่ 2 : สารเคม,ี เครื่องมือ, วิธีการทดลอง, การประเมินผลการทดลอง, การวิเคราะห์ข้อมูล  

8. ขอบเขตและข้อจ ากดัของการวิจัย  
9. สถานท่ีท าการวจิัย  
10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ  
11. แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจยั  
12. งบประมาณ  
13. เอกสารอ้างองิ  
*หากมคีวามจ าเป็นนักศึกษาสามารถเพิ่มเติมหัวข้อเคา้โครงวิทยานิพนธ์ท่ีน าเสนอได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ที่ปรึกษาฯ  
ขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวทิยานพินธ/์การศึกษาอสิระ มีดังนี ้
1. นักศึกษายื่นค าร้องการขอสอบเค้าโครงฯ ตามแบบ บศ.05 ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ทีบ่ัณฑิตศึกษา 
2. ประธานหลักสูตรเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบฯ ตามแบบ บศ.06 โดยมีคุณสมบัติและองค์ประกอบดังนี ้

2.1 อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษารว่ม (ถ้าม)ี  
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และ/หรือ อาจารย์ประจ าที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในสาขาวิชาหรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน  
3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น/จัดท าค าส่ัง/เสนอคณบดีลงนาม 
4. บัณฑิตศึกษาแจ้งค าสั่งให้ภาควิชา/สาขาวิชาทางอิเล็คทรอนกิส์เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเก็บเป็นข้อมูล 
5. สาขาวชิาต้องประชาสัมพันธก์ารสอบเค้าโครงฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนถึงก าหนดวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห ์ 
6. คณะกรรมการสอบฯด าเนินการสอบตามรูปแบบ/วัน/เวลาและสถานท่ี ที่ได้รับอนุมัติไว้ (กรณีมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการ
สอบต้องขออนุมัตคิณบดีกอ่นถึงก าหนดวันสอบ) แจ้งผลการสอบและข้อแก้ไขให้นักศึกษารับทราบ  
7. หลังการสอบนักศกึษาแก้ไขเคา้โครงฯ ตามที่คณะกรรมการสอบฯเสนอแนะ  
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ค าร้องขอสอบเค้าโครง   วิทยานพินธ ์   การศึกษาอิสระ 

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

      วันท่ี......เดือน..................พ.ศ................ 

เรียน   คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 
  ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).................................................……. รหัสประจ าตัว.……..….…….………. 

เป็นนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน.........  ปริญญาเอก แบบ......... สาขาวิชา....……..………...….……...ระบบ
การศึกษา   ภาคปกต ิ  ภาคพิเศษ    โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ ภาษาอังกฤษ    เข้าศกึษาตัง้แต่ภาค
การศึกษา   ต้น ปลาย ปีการศึกษา........ รวมเป็นเวลา.........ภาคการศึกษา ได้เรียนและสอบผ่านในรายวิชาจ านวน.......
วิชา รวมเป็น..........หน่วยกิต  คะแนนเฉล่ียสะสม.............ได้ลงทะเบียนรายวิชา  วิทยานิพนธ์   การศกึษาอิสระ  ตาม
หลักสูตรแล้ว จ านวน……........หน่วยกิต          
ชื่อเรื่อง 
(ภาษาไทย)...............…................................................................................................................................………..…. 

..................................................................................................................................................................................… 

.................................................................................................................................................................................… 

ภาษาองักฤษ).........................................................................................................................................………….. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

ได้รับความเห็นชอบให้สอบเคา้โครง   วิทยานิพนธ ์  การศกึษาอิสระ ในวันที…่…..เดือน…..............…พ.ศ………..... 
เวลา..................น. ณ.............................................................................. และจะได้จัดส่ง เคา้โครงวิทยานิพนธ์/รายงาน
การศึกษาอิสระให้คณะกรรมการสอบพิจารณาก่อนถึงก าหนดวันสอบ 2 สัปดาห ์
 
  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัต ิ
 

    ลงชื่อ…............................................................ 

                       (.................................................................) 
           นักศึกษา 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องยื่นขอสอบผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร ก่อนวันก าหนดสอบอย่างน้อย  

10  วัน 
             
                                  (พลิกด้านหลัง) 

บศ 05 
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1.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั 2. ประธานหลกัสตูร 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................ 

 
               ลงชื่อ……………………..….……..……………    
              (.......................................................................)                           
                                    อาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก 
                     วันท่ี…………/……...…………/……………. 

              เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................ 

 
          ลงชื่อ……………………….….………….……………                 
                 (……………………………………….………….)     
                                            ประธานหลักสูตร 
                        วันท่ี…………/…..……………/……………. 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 4.  คณบดี (คณะที่นกัศึกษาสงักัด) 
ตรวจสอบแล้ว 
         ถูกต้อง 
       ไม่ถูกต้อง 
 
            ลงชื่อ……………………..….………….……………               
              (………………………….…………….………….)     
                                                    ผู้ตรวจสอบ 
                       วันท่ี…………/……...…………/…………… 

  
             อนุมัติให้สอบได ้  
             ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………….…… 
 
            ลงชื่อ……………………..….………….……………               
               (………….……………….…………….………….)     
                                          คณบดี 
                        วันท่ี…………/……...…………/…………… 
 

5. งานบริการการศึกษาคณะ  
         
             แจ้งภาควชิาทางอเิล็กทรอนิกส์ 
 
               ลงชื่อ………………………………………………                          
                  (…………………….…..………..….………….) 
                                     ผู้ด าเนนิการ 
                      วันท่ี……..……/………………/..…………. 
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               บศ.06 
  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง   วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ 

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 
เรียน  คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   
ของ (นาย นาง นางสาว)....................................................................  รหัสประจ าตัว.……………….………………………
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน........  ปริญญาเอก  แบบ........... สาขาวิชา...……………………………..……….…
ระบบการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้ท า   
 วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จึงเห็นชอบให้ท าการสอบเคา้โครง  วิทยานิพนธ ์ การศกึษาอิสระในวันที…่………เดือน………………..……...…พ.ศ………..
เวลา….…….…น. ณ.................………………………………..……………..………………………….……………………… 
ในการน้ี จึงขอเสนอบุคคลต่อไปนี ้เป็นคณะกรรมการสอบเคา้โครง  วิทยานิพนธ ์ การศกึษาอสิระ  
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ/หรือ อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม(ถา้ม)ี 
   1.1............................................................................. 
   1.2. ............................................................................       
   1.3. ............................................................................ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและ/หรือ อาจารย์ประจ าทีไ่ม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาที่อยูใ่นสาขาวชิา หรือสาขาวชิาที่
เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 2 คน)  
   2.1. ........................................................................... 
   2.2. ........................................................................... 
   2.3. ............................................................................ 
 
ทั้งนี้ขอเสนอ................................................................  เป็นประธานกรรมการสอบ 
                  (ลงชื่อ)..............................................   
                         (................................................)   
                                   ประธานหลักสูตร       
                    วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ........        
   ผลการพิจารณาการเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ  
1.  คณบด(ีคณะที่นกัศึกษาสังกัด) 2. งานบริการการศึกษา 
 เห็นชอบตามเสนอ 
 เห็นควรเปล่ียนแปลง  ประธานคณะกรรมการสอบ           
เป็น............................................................................ 
                                                                                                
     ลงชื่อ……………………………………………….……. 
            (………………………………………………) 
                                    คณบดี 

               วันท่ี……….…/……..………/…………..…. 

      จัดท าค าส่ังและเสนอคณบดีลงนาม 
 ด าเนินการแจ้งภาควิชาทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 

      ลงชื่อ……………………………………………….……. 
        (………………………………………………………) 
                                    ผู้ด าเนินการ 
                       วันท่ี……….…/……..………/…………..…. 
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การขออนุมตัิเค้าโครงวทิยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 

 
 
 นักศึกษาที่สอบเค้าโครงวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระแล้ว ต้องเสนอขออนุมัติเค้าโครงฯที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ต่อคณบดเีพื่อพิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลาที่แตล่ะสาขาวชิาก าหนด  
และขอค าแนะน าการตั้งชื่อวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ(ภาษาอังกฤษ) จากงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ทีห่น้า website
คณะแพทยศาสตร์  www.md.kk.ac.th เมนู “ส าหรับบนกัศึกษา” หรือที่ http:// www.md.kk.ac.th 
/th/index.php?page=for_student  โดยด าเนนิการตามขัน้ตอนดังนี ้
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.23 และแบบฟอร์ม IR 07(ขอค าแนะน าการตัง้ชื่อวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ(ภาษาอังกฤษ)) พร้อม
แนบเค้าโครงวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ จ านวน 2 เล่ม และCD 1 แผ่น ที่บัณฑิตศึกษา 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น/เสนอคณบดีอนุมัต ิ
3. บัณฑิตศึกษาส าเนา บว.23 ที่อนุมัติแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเกบ็เป็นข้อมูล ดังนี ้
     3.1  ส าเนา บว.23 ที่อนุมัติแล้วพร้อมแนบเล่มเค้าโครงฯ 1 เล่ม ส่งให้นักศกึษา  
     3.2  ส าเนา บว.23 ที่อนุมัติแล้วพร้อมแนบเล่มเค้าโครงฯ 1 เล่ม ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
     3.3  ส าเนา บว.23 ที่อนุมัติแล้วพร้อมแนบ CD 1 แผ่น ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย 
 4. กรณีนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ประสงค์จะขอทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร ์สามารถยื่นเสนอขอทุนผ่านฝ่ายวจิัยได้ที่ 
http://www.md.kku.ac.th/research/  

 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องด าเนินการและตรวจสอบชื่อวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ  อย่างละเอยีด ดังนี ้
1. ชื่อวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ จะต้องพมิพ์เทา่นั้น หากเป็นการเขียนบัณฑิตศกึษาจะส่งคืนใหแ้ก้ไข 
2. ชื่อภาษาอังกฤษ ใชต้ัวพิมพใ์หญ่ตัวแรกเท่านั้น ยกเว้นค าเฉพาะ 
3. ชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตรต์้องเป็นตวัเอยีง หรือตัวตรงและขดีเส้นใต้ 
4. ชื่อที่ปรากฏใน บว.23 เป็นชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูล กรณีไม่มกีารเปล่ียนชื่อเรื่อง จะต้องตรงกับการสอบวิทยานิพนธ์และรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ ์
 

ตัวอย่าง  ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
(ภาษาไทย)  การตอบสนองของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซี

เมียฮีโมโกลบินอี 
         (ภาษาอังกฤษ)  Adaptive survival response under oxidative stress in β- thalassemia/Hb E patients 
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แบบเสนอเค้าโครง    วิทยานิพนธ์    การศึกษาอิสระ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ข้อ 5 และฉบับที่ 72/2548 (แก้ไขครั้งที่ 2) ข้อ 5.1) 
วันที.่..........เดือน.............................พ.ศ............. 

เรียน  คณบดี…………………………………………………………………..…………………… (คณะทีน่ักศึกษาสังกัด) 
  ข้าพเจ้า(นาย นาง นางสาว) ...............................................................……....... รหัสประจ าตัว .……......…....................  
นักศึกษาระดับ    ปริญญาโท แผน..........  ปริญญาเอก แบบ ........................ สาขาวิชา…...................…………………………................ 
ระบบการศึกษา     ภาคปกต ิ   โครงการพิเศษ   นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ   มีความประสงค์ขอเสนอเค้าโครง                        
วิทยานิพนธ์     การศึกษาอิสระ  
ชื่อเร่ืองภาษาไทย  (โปรดพิมพ)์……………………............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ (โปรดพิมพ์)……….………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
และไดแ้นบเคา้โครงมาพร้อมนี้ จ านวน 6  ชุด  และแผน่ซีดีบันทึกเคา้โครงจ านวน 1 แผ่น ส าหรบัส่งบัณฑิตวิทยาลยั  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์………………………..……… 
        ลงช่ือ......................................................นักศึกษา 
                       (.....................................................) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                เห็นควรอนุมัติ 
ลงช่ือ.......................……..…...........อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
    (………………………………………………………………….) 
ลงช่ือ..........................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม     
    (……………………………….……………………………….) 
ลงช่ือ...........................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม                          
     (……………………………………………………………….) 
ลงช่ือ...........................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม          
     (……………………………………………………………….) 
    วันที…่………….…./…….…………/……………. 

           เห็นควรอนุมัติ 
          ความเห็นอื่น 
คือ……………………………………………………………………….…. 
    …………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………… 
 
      
  ลงช่ือ…………………………………………...………………ประธาน
หลักสูตร 
       (………………………………………….……..……….) 
       วันที…่………./……………..……/….…..……… 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 4. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 5. งานบริการการศึกษาคณะ 
เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
   ภายในระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด 
  
 
 
    ลงช่ือ...................................................... 
          (..................……………….….........) 
                              ผู้ตรวจสอบ 
       วันที่..........…/……….…/…….…… 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก………………….. 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................   
               (...................................................) 
                            คณบดี 
         วันที่………../….….…../………… 

ส่งเค้าโครงฯ และ บว.23  
 อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย   
     เรียบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ.......................................................... 
          (..................……………….….........) 
                              ผู้ด าเนินการ 
       วันที่...........…/……….…/……..… 
                               (พลิกด้านหลัง) 

 

                                                                            
 
 
 

หมำยเหตุ : หากมีการศึกษาในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บว 23 
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หัวข้อในการเสนอเค้าโครง 
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 
ชื่อ (นาย/นาง/ นางสาว).......................................................………….......รหัสประจ าตวั………….........……..............…นักศึกษาระดับ 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก   สาขาวิชา……………………………………...….....……มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษารว่ม ดังนี้ 

1. …………………………………………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
2. …………………………………………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
3. …………………………………………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

 
 

---------------------------------------------------------------------- 
  1. ชื่อหัวข้อเค้าโครงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. หลักการและเหตผุล 
  3. วัตถุประสงค ์
  4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5. วิธีด าเนินการวิจัย  
   5.1 ประชากร 
   5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   5.3 เครื่องมือ 
   5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย 
  7. สถานที่ท าการวิจัย 
  8. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
   9. แผนการด าเนินการเกี่ยวกบักิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจัย 

10.   งบประมาณ 
 

                    ลงช่ือ...................................................นักศึกษา 
                 (....................................................) 
               วันที.่............./...…............/................ 
หมายเหตุ   ถ้ามีความจ าเป็นด้านวิชาการเฉพาะสาขาวิชา นักศึกษาสามารถใช้หัวข้อในการเสนอที่แตกต่างจากนีไ้ด้   
                      ทั้งนี้ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  และอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเห็นชอบ  
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ขั้นตอนการขอใช้บริการค าแนะน าการตั้งชือ่วทิยานพินธ์/การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษ (ส าหรับนกัศึกษาไทย) 

งานวิเทศสัมพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 

1. Download แบบฟอร์ม IR 07 ขอค าแนะน าการตั้งชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษ (ส าหรับนักศึกษาไทย) ได้

ที่หน้าเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร ์(www.md.kku.ac.th) เมนู “ส าหรับนักศึกษา” หรือที่ 

http://www.md.kku.ac.th/th/index.php?page=for_student  

 

2. กรอก (พิมพ์) ข้อมูลผู้ยื่นค าร้อง และชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน              

แล้วส่งไฟล์(.doc) แบบฟอร์ม IR 07 พร้อมแนบ English Abstract มายังอีเมลของอาจารย์ Bryan Hamman ผู้เชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ: bryan.hamman@gmail.com (กรุณาเขียน E-mail เป็นภาษาอังกฤษ) และส าเนาอีเมล (CC) คุณภาวินี  

ค าหล้า นักวิเทศสัมพันธ์: kpawin@kku.ac.th  กรุณาส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ไม่รวมวันหยุดราชการ 

 

3. เมื่อผู้ยื่นค าร้องได้รับอีเมลตอบกลับแจ้งชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษที่แก้ไขโดย อาจารย์ Bryan Hamman 

แล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการจัดพิมพ์ (print out) แบบฟอร์มในข้อ 2  ออกเลขที่ ศธ. และวันที่ตามระบบสาร

บรรณให้เรียบร้อย พร้อมแนบอีเมลแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษที่แก้ไขโดยอาจารย์ 

Bryan Hamman แล้วส่งมายังคุณภาวินี ค าหล้า นักวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานคณบดี ชั้น 6 เพื่อเสนอให้ 

อาจารย์ Bryan Hamman และรองคณบดีกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ลงนามอนุมัติต่อไป **หมายเหตุ ข้อแนะน า              

โดยอาจารย์ Bryan Hamman เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษ ในส่วนการพิจารณาน าข้อแนะน ามาแก้ไข

และปรับเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินของอาจารย์

ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษาเท่านั้น 

 

4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษแล้ว ให้ผู้ยื่นค าร้องน าแบบฟอร์ม IR 07 พร้อม

แนบแบบ บว. 23 น าสง่ที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อขออนุมติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 

หากมขี้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท้ี่ คุณภาวนิี ค าหล้า นักวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์                   

 ส านักงานคณบดี ชั้น 6 โทร 63491 หรือ 63122 มือถือ 089-7144041 อีเมล kpawin@kku.ac.th 

 

 

IR 07 

http://www.md.kku.ac.th/th/file_download/chk_thesis_name_Thai_Student.doc?refresh=6056597
http://www.md.kku.ac.th/th/index.php?page=for_student
mailto:bryan.hamman@gmail.com
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ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ..................................................    โทร............... 
ที่ ศธ   1 .7.…………/……………..        วันท่ี…………………………..…... 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะหค์ าแนะน าการตั้งชือ่วทิยานพินธ์/การศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) 
เรียน     รองคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษและวิเทศสัมพนัธ์ 

 
ด้วย ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. นามสกุล..........................................................         

รหัสนักศึกษา................................ ระดับการศึกษา   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  สาขาวิชา..........................................                 
เบอร์โทรติดต่อ (มอืถือ)............................... E-mail….……………………… ขอความอนเุคราะหค์ าแนะน าการตั้งชื่อ 
วิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระภาษาองักฤษ ก่อนเสนอขออนมุัติเคา้โครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บว. 23) 
ชื่อ    วิทยานพินธ ์    การศึกษาอิสระ 
ภาษาไทย………………………………………………….….…………..……………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ……………………………………………………….…………..…………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................... 
 (    )   ข้าพเจ้ายืนยันวา่ ได้ท าการ ส่งค าร้อง ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)  
 (    )  ได้แนบ English Abstract มาพร้อมนี ้ 
 (     )  ข้าพเจา้ได้เคยเขา้อบรมภาษาองักฤษกับ ผู้เชีย่วชาญ 
   (อาจารย์ Bryan Hamman, อาจารย์ Karen Welker หรือ อาจารย์ Yukifumi  Nawa )    
            ในปีที่ผ่านมาจ านวน ............. ชั่วโมง 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ตามนยัข้างต้น   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

                                                                                                  
    ลายมือชื่อ ............................................... 

                                                                                                      ( ....................................................................... ) 
 
.                                                                                                       
Corrected by Mr. Bryan Roderick Hamman (E-mail: bryan.hamman@gmail.com) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                                                                                
     

 
                                          

 
             …………………………………. 
            รศ. นพ. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 
  รองคณบดีฝ่ายกจิการพิเศษและวิเทศสัมพนัธ์ 

                         
Signature............................................ 
    (Mr. Bryan Roderick Hamman)                          
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การขอเปลี่ยนชือ่เรื่องวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 

 
 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มีดังนี้ 
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.24 ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแล้วที่บัณฑิตศึกษา      
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน/เสนอคณบดีอนุมัติ 
3. บัณฑิตศึกษาแจ้งนกัศึกษา สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ส านกับริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อทราบ/เก็บเป็นข้อมูล  และแก้ไข
ในฐานข้อมูล 

หมายเหตุ  กรณีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ มีมติใหแ้ก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ซึง่แตกต่างไป
จากเคา้โครงฯที่ได้รับอนุมตัิแล้ว นักศึกษาจะต้องด าเนินการตามแบบฟอร์ม IR 07  ใหม่ และแนบมาพร้อม บว.24 ค าร้องขอ
เปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและ บว.27 ใบแจ้งผลสอบ  
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                        ค ำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง   วิทยำนิพนธ์   กำรศึกษำอิสระ                 

ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  มหำวทิยำลัยขอนแก่น 

                    วันท่ี.......เดอืน............พ.ศ......... 

เรียน   คณบด…ี……………………………………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสงักัด) 

  ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)..............................……รหัสประจ าตัว.............……………………...

เปน็นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน..........  ปริญญาเอก แบบ......... สาขาวิชา……........…………….……….......... 

ระบบการศึกษา       ภาคปกต ิ    โครงการพิเศษ    นานาชาต ิ   ภาษาอังกฤษ                

ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่อง  วิทยานิพนธ์    การศึกษาอิสระ     

 
โดยกำรเปลี่ยน      ชื่อเรื่องภาษาไทย   ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ    ชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ        

ช่ือเรื่อง เดิม เปลี่ยนเป็น 

 ภาษาไทย   

   

   

 ภาษาอังกฤษ   

   

   

  
เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 

ท้ังนี้  ไม่มีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสาระส าคัญของเนื้อหา  วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมัุติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์………………… 

 

    ลงชื่อ ............…..............................  นักศึกษา 

       (..............................................) 

 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก  

 เห็นชอบ     

 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก………………………..…………..  

 ………………………………………………………………………………….  

       

ลงชื่อ..............................................              

             (.........................................................) 

    วันท่ี……………../…………………………/……………………. 

2. ประธำนหลักสตูร 
 เห็นชอบ     

         ไม่เหน็ชอบ เนื่องจาก…………………………………….. 

 …………………….………………………………………………………… 

     

        ลงชื่อ...........…………................…………....              

             (.........................................................)       

           วนัท่ี……………../…………………………/……………………. 

3. คณบด ี(คณะที่นักศกึษำสังกัด) 

      อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ 

เนื่องจาก……………….………. 

 

      ลงชื่อ……..............................................         

           (..……………......................................)                 

   วันท่ี............/..................../........... 

4. งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ 

    ได้ด าเนนิการส่ง บัณฑิตวิทยาลัย และส านักบริหาร    

     และพฒันาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว 

       

          ลงชื่อ…………………………………………………………….……… 

          (..…………….......................................)                 

         วันท่ี …….……………../…………..….……../………….……… 

 

บว 24 
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การขอสอบวทิยานพินธ์/การศึกษาอสิระ 

 
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบวทิยานพินธ์/การศึกษาอสิระ 

การประเมินรายวิชาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อาจารย์ทีป่รึกษาหลักและประธานหลกัสูตรด าเนินการ
ดังนี ้

1. ประธานหลักสูตรเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ (บว.26) พร้อมระบุวันสอบโดยต้อง 
ก าหนดวนัสอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวนัที่คณะกรรมการประจ าคณะรับรอง S สุดท้ายของรายวิชาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอสิระ (การระบุวันสอบ ให้พิจารณาตารางการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประกอบ เนื่องจากจะไม่มกีาร
เวียนรับรองเกรดในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ)  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ส่งเกรด (ใบ มข.11) ของรายวิชาวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้สัญลักษณ ์S ครบตาม
จ านวนหน่วยกติที่หลักสูตรก าหนด พร้อมแนบแบบ บว.26 (ตามขอ้ 1) และแบบ บศ.04 ที่ประเมินผลการด าเนินการในการท า
วิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระ ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว กรณีไมแ่นบเอกสารดงักล่าว บัณฑิตศึกษาจะส่งเรื่องคืนภาควิชา  

3. บัณฑิตศึกษาใชเ้วลาประมาณ 3 สัปดาห์ ในการด าเนินการดังนี ้  
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด 
3.2 เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแพทยศาสตร์ด้านปรีคลินิก และคณะกรรมการประจ า

คณะพิจารณารับรอง S สุดท้ายของรายวิชาวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ  
3.3 จัดท าค าส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบฯ /เสนอคณบดีลงนาม 
3.4 แจ้งค าสัง่นักศกึษา /ภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแจง้ผู้เกี่ยวข้องและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

และเก็บเป็นข้อมูล 
4. กรณีไม่สามารถด าเนินการสอบภายในก าหนดได้ ถือว่าการประเมินรายวชิาวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระครั้งนั้น

เป็นโมฆะ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องรายงานต่อคณบดีและนักศกึษาลงทะเบียนใหมใ่นภาคการศึกษาถดัไป  
5. กรณีนักศึกษาท าการสอบตามก าหนด 

5.1  สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์ยื่นค าร้อง บว.25 ขอสอบครัง้ที่ 2 ได้ ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบ
ภายใน 60 วัน หลังวันสอบ 

5.2  สอบไม่ผ่าน เนื่องจากแก้ไขไม่เสร็จภายใน 45 วันนับจากวันสอบ มีสิทธิย์ื่นค าร้อง บว.25 ขอสอบครั้งที่ 
2 ภายใน 15 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วัน หลังวันครบก าหนดการ
แก้ไข 

5.3  การสอบตามข้อ 5.1 และ 5.2 นักศึกษาต้องช าระคา่ธรรมเนียมการสอบใหม่ หากไมด่ าเนินการให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

 6. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาดว้ยเหตใุช้เวลาในการศกึษาครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไมม่ีสิทธิ์
ขอสอบครั้งที่ 2  
เงื่อนไขและขัน้ตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษา ต้องด าเนินการดังนี ้ 
1. เค้าโครงวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ ต้องได้รับอนุมัตแิล้ว ไม่น้อยกวา่ 60 วัน  
2. รายวชิาวิทยานิพนธ/์การศกึษาอิสระ ต้องได้สัญลักษณ ์S ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด  
3. เสนอรูปเล่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ยังไม่เขา้ปกให้คณะกรรมการสอบฯ พิจารณาก่อน อย่างน้อย 2 สัปดาห ์ 
4. นักศึกษากรอกค าร้อง บว.25 พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี ้
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ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

1. Transcript  1. Transcript  

2. แบบเสนอเค้าโครง (บว.23) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  2. แบบเสนอเค้าโครง (บว.23) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  

3. ใบเปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ ์(ถ้ามี)  3. ใบเปล่ียนชื่อวิทยานิพนธ ์(ถ้ามี)  

4. ผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มข. 
(ฉบับที่ 77/2548), (ฉบับที ่7/2550) และ (ฉบับที่ 4/2551) 
กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวชิา 411 711  

4. ผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มข. 
(ฉบับที่ 76/2548) และ (ฉบับที ่3/2551)  

*5. บว.37 การเผยแพร่ วิทยานิพนธ์ พร้อมหลักฐาน  *5. บว.37 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ พร้อมหลักฐาน  

*6. บว.20 ใบแจง้ความจ านงการส าเร็จการศึกษา 
      และการตรวจสอบหนี้สิน  

*6. บว.20 ใบแจง้ความจ านงการส าเร็จการศึกษา 
      และการตรวจสอบหนี้สิน  

7. ใบแจง้ผลการสอบประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข) 7. ใบแจง้ผลการสอบวัดคุณสมบตัิ 

(* อาจด าเนินการพร้อมกับการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปกให้บัณฑิตวิทยาลัยได้)  
5. บัณฑิตศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น  นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบระดับปริญญาโท 500 บาท 

ระดับปริญญาเอก 1,500 บาท ทีห่น่วยเงินรายได้ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ /ส่งค าร้องคืน บัณฑิตศกึษาฯ 
6. บัณฑิตศึกษา เสนอคณบดีอนมุัติการสอบ/แจ้งนักศึกษา/สาขาวิชา/บัณฑติวิทยาลัย เพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและประธานหลักสูตร 
ด าเนินการดังนี ้
1. ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ ตามแบบ บว.26 

วิทยานิพนธ ์ การศึกษาอสิระ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมปีระสบการณ์ ในการท าวจิัยฯ 
ไม่น้อยกวา่ 1 คน และ 
 
 
2. อาจารย์ประจ า ท่ีไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารว่ม มคีุณวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีประสบการณ์ในการท าวิจยัฯ  ไม่น้อยกว่า 1 คน 
 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถา้ม)ี 
       
ทั้งนี้ประธานคณะกรรรมการสอบตอ้งไม่ใช่อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก กรณมีีความจ าเปน็อาจแตง่ตัง้ผู้เชีย่วชาญเฉพาะ
เป็นกรรมการสอบได้  (ตามประกาศสภาหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 2/2553) 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิ ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษารว่ม มีคณุวุฒิไมต่่ ากวา่ปริญญาโทและมีต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่ หรือต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ รศ. ไม่น้อยกวา่ 
1 คน และ 
 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอสิระและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม (ถา้ม)ี  
      
 
 
 ให้คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน็ประธานกรรมการ
สอบ กรณีมีความจ าเป็นอาจแตง่ตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็น
กรรมการสอบ โดยต้องเป็นบคุคลมีความเชี่ยวชาญและ 
ประสบการณ์สูงในเรื่องที่นักศึกษาท าการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ในระดับหน่วยงานหรือกระทรวง หรือผลการวิชาชีพดา้นน้ันๆ 
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2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น/จัดท าค าส่ัง/เสนอคณบดีลงนาม 
3. บัณฑิตศึกษาแจ้งค าส่ังให้ภาควิชา/สาขาวิชาทางอิเส็คทรอนิกส์เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องและส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
ขั้นตอนการแจ้งผลสอบ 
ประธานกรรมการสอบแจ้งผลสอบเป็นลายลักษณ์อกัษร นักศึกษาเซ็นรับทราบผลการสอบทันทีและเสนอคณบดีรับทราบ
ภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวนัสอบ/แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวชิาการภายใน 15 วันท าการนับถดั
จากวันสอบ 
1. กรณีสอบผ่านแต่มีแก้ไข ให้บันทึกประเด็นการแก้ไขในแบบ บว.27.1 ทัง้นี้ผู้เข้าสอบตอ้งแก้ไขให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการ

สอบให้ความเห็นชอบและลงนามภายใน 45 วนันับจากวันสอบ มิฉะน้ันถือว่าไม่ผา่นในการสอบครั้งนั้น 
2. กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลัก บันทึกเปน็ลายลักษณ์อกัษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันท าการนับ

ถัดจากวันสอบ ให้คณะแจ้งผลการสอบบัณฑิตวิทยาลัยและส านกับริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 15 วันท าการ 
3. หากนักศกึษาขาดสอบโดยไมม่ีเหตุสุดวิสัย ถือวา่สอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องแจ้งผลการสอบเช่นเดียวกับข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บว 25 
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ค าร้องขอสอบ   วิทยานพินธ ์   การศึกษาอิสระ 

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ข้อ 8) 

      วันท่ี......เดือน..................พ.ศ................ 

เรียน   คณบด…ี……………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
  ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).................................................……. รหัสประจ าตัว.……..….…….………. 

เป็นนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน.........  ปริญญาเอก แบบ......... สาขาวิชา....……..………...….……...ระบบ
การศึกษา      ภาคปกต ิ   โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ ภาษาองักฤษ  เข้าศึกษาตั้งแต่ 
ภาคการศึกษา  ต้น ปลาย ปีการศึกษา........ รวมเป็นเวลา.........ภาคการศึกษา ได้เรียนและสอบผ่านในรายวิชา 
จ านวน.......วิชา รวมเป็น..........หน่วยกิต  คะแนนเฉล่ียสะสม......ได้ลงทะเบียนรายวิชา  วิทยานิพนธ ์การศกึษาอิสระ  
ครบตามหลักสตูรแล้ว จ านวน…...หน่วยกติ ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงตัง้แตว่ันท่ี…….…เดือน......…......พ.ศ…………… 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)...............…....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (ภาาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ได้รับความเห็นชอบให้สอบ   วิทยานิพนธ ์  การศึกษาอิสระ ในวันที…่…..เดือน…...........พ.ศ………..... เวลา...........น. 
ณ.............................................................................. และพร้อมนี้ ได้ส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระท่ียังไมเ่ข้าปก
ให้งานบริการการศึกษาเท่ากับจ านวนกรรมการสอบ  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการขอสอบครั้งนี้เป็นการสอบ  ครั้งที่ 1    
 ครั้งที่ 2  (ในกรณีขอสอบ ครั้งที่ 2  ได้สอบครั้งแรกเมื่อวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ..............) 
 
  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ  
หากมีปัญหาสามารถตดิต่อขา้พเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…….……………… 
 

ลงชื่อ…............................................................ 

          (.................................................................) 
           นักศึกษา 
 
 
 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องยื่นขอสอบผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร ก่อนวันก าหนดสอบอย่างน้อย  
20  วัน 
             
                       
 

      (พลิกด้านหลัง) 
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1.  อำจำรย์ที่ปรึกษำหลกั 2. ประธำนหลักสูตร 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

............................ 

 

                             ลงชื่อ……………………..….……..……………               

                               (………………………….…………….………….)     

                                    อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

                          วนัท่ี…………/……...…………/……………. 

              เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

............................ 

 

                         ลงชื่อ……………………….….………….……………                 

                              (……………………………………….………….)     

                                      ประธานหลักสูตร 

                         วนัท่ี…………/…..……………/……………. 

3. งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ 4.  งำนกำรเงินคณะที่นกัศึกษำสังกัด 

3.1) เรียนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับการประเมินผล 
เรียบร้อยแล้ว  ครบ  ไม่ครบคงเหลือ..........วิชา.........
หน่วยกิต 

3.2) หมวดวิชาบังคับได้ค่าคะแนนผ่านตามระเบียบฯ 2548 ข้อ 42 
                       ผ่าน   ไม่ผ่าน 
3.3) ความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
3.4) คะแนนเฉลี่ยสะสม…….………….       ผ่าน   ไม่ผ่าน  
3.5) เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า
60วัน 
3.6) วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประเมินผล S ตามหลักสูตร 
                      ครบ  ในการเวียน/ประชุมกรรมการประจ าคณะ          

เม่ือวันที่……………………………………… 
 
                            ลงชื่อ……………………..….………….……………               

                              (………………………….…………….………….)     

                                        ผู้ตรวจสอบ 

                          วนัท่ี…………/……...…………/…………… 

ได้รับเงนิค่าธรรมเนียมการสอบ    วิทยานิพนธ์  
 การศึกษาอิสระ     จ านวน.……………….……บาท ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี/เล่มท่ี……………..……..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ลงชื่อ……………………….….………….……………               

                        (………………………….……………….………….)     

                                   ผู้ด าเนนิการ 

                       วนัท่ี…………/……...…………/…………… 

5. คณบด ี (คณะที่นักศกึษำสงักดั) 6. งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ 

             
             อนุมัติให้สอบได ้  
             ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก……………….…… 
                   

                          ลงชื่อ……………………..….………….……………               

                            (………….……………….…………….………….)     

                                          คณบด ี

                          วนัท่ี…………/……...…………/…………… 
 

         

             แจ้งบัณฑิตวทิยาลัย ท่ีศธ....................... 

 

                         ลงชื่อ…………..………………….….….………                           

                           (…………………….…..………..….………….) 

                                     ผูด้ าเนนิการ 

                      วันท่ี……..……/………………/..…………. 

 
 
 
 บว 26 
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แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ   วิทยานิพนธ์  การศึกษาอสิระ 
ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

(ตามระเบยีบ มข.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2548 ข้อ 48 และประกาศ บว.ฉบับที ่72/2548 ข้อ 8.2.1) 
เรียน  คณบด…ี…………………………………………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   
ของ (นาย นาง นางสาว).....................................................................รหัสประจ าตัว.……………….………นักศึกษาระดับ 
 ปริญญาโท แผน........  ปริญญาเอก  แบบ........... สาขาวิชา...……………………………..……….………….………
ระบบการศึกษา   ภาคปกต ิ    โครงการพิเศษ    นานาชาติ     ภาษาอังกฤษ   ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้ท า           
  วิทยานิพนธ์   การศึกษาอิสระ 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และได้ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้า  วิทยานิพนธ ์การศึกษาอิสระ ครั้งสุดท้ายและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนที่
หลักสูตรก าหนด เมื่อวันที่...................................(วันที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ)  จึงเห็นชอบให้ท าการสอบ  
วิทยานพินธ ์ การศึกษาอิสระ  ในวันที่….…เดือน…………...…พ.ศ………..เวลา….…….…น. ณ.................……………… 
(กรณีที่ไม่สามารถด าเนนิการสอบได้ภายใน 45 วันให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้งสุดทา้ยเป็นโมฆะ) 
ในการน้ี จึงขอเสนอบุคคลต่อไปนี ้เป็นคณะกรรมการสอบ หากมปีัญหาสามารถตดิต่อขา้พเจา้ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์……… 
                     วิทยานิพนธ ์                       การศึกษาอิสระ 
เรียน  คณบด ี 
  เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบดังนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
อาจารย์ประจ า 
1. ............................................................................  
2. ............................................................................ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
1. ............................................................................ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถา้ม)ี 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................ 
ทั้งนี้ขอเสนอ................................................................  
เป็นประธานกรรมการสอบ 
                  (ลงชื่อ)..............................................   
                         (................................................)   
                                   ประธานหลักสูตร       
                    วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ........ 

เรียน  คณบด ี 
เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบดงันี้     
อาจารย์ประจ า  หรือ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
1. ............................................................................ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถา้ม)ี 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................. 
ทั้งนี้ขอเสนอ................................................................  
เป็นประธานกรรมการสอบ 
 
 
 
                  (ลงชื่อ)..............................................   
                         (................................................)   
                                   ประธานหลักสูตร   
                     วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ..........    

           (พลิกด้านหลัง) 
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ผลการพิจารณาการเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบ 
                     วิทยานิพนธ ์                       การศึกษาอิสระ 
1.  คณบด(ีคณะที่นกัศึกษาสังกัด) 1.  คณบด(ีคณะที่นกัศึกษาสังกัด) 
 เห็นชอบตามเสนอ 
 เห็นควรเปล่ียนแปลง   
     ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกมหาวิทยาลัย ล าดับที่.................. 
เป็น............................................................................                                                                                      
       อาจารย์ประจ า ล าดับที่...........................................
เป็น............................................................................ 

 ประธานคณะกรรมการสอบ           
เป็น............................................................................                                                                                                

 
      ลงชื่อ……………………………………………….……. 
     (………………………………………………………) 
                                    คณบดี 

         วันท่ี……….…/……..………/…………..…. 

 เห็นชอบตามเสนอ 
 เห็นควรเปล่ียนแปลง   
     อาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่...................
เป็น............................................................................                                                                                      
   ประธานคณะกรรมการสอบ           
เป็น...........................................................................                                                                                                

 
 
 

     ลงชื่อ……….…….…………………………….……. 
    (………………………………………………………) 
                                    คณบดี 
                   วันท่ี……….…/……..………/…………..…. 

2. งานบริการการศึกษา 2. งานบริการการศึกษา 
      จัดท าค าส่ังและเสนอคณบดีลงนาม 
 ส าเนาแจ้งบัณฑติวิทยาลัย ที่ ศธ..................... 
 

      ลงชื่อ……………………………………………….……. 
        (………………………………………………………) 
                                    ผู้ด าเนินการ 
                       วันท่ี……….…/……..………/…………..…. 

 

      จัดท าค าส่ังและเสนอคณบดีลงนาม 
     ส าเนาแจ้งบัณฑติวิทยาลัย ที่ ศธ.....................     
 
      ลงชื่อ……………………………………………….……. 
        (………………………………………………………) 
                                    ผู้ด าเนินการ 
                       วันท่ี……….…/……..………/…………..…. 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ตามระเบียบฯพ.ศ.2548 ข้อ 48.2.1) ประกอบด้วย 
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ า ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท้ังนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบได้ 
โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงซึ่งไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ  

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (ตามระเบียบฯพ.ศ.2548 ข้อ 48.3.1) ประกอบด้วย 

           อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
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ใบแจ้งผลการสอบ   วทิยานิพนธ ์  การศึกษาอิสระ 
ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

(ตามระเบียบ มข. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 50.2   
และประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ข้อ 8.5,8.6 และข้อ 9) 

                                                                                                  
เรียน  คณบด…ี………………………………………………………………………(คณะที่นักศกึษาสังกัด) 
          คณะกรรมการสอบ  ได้ด าเนินการสอบ     วิทยานิพนธ ์     การศึกษาอิสระ  ของ  
(นาย นาง นางสาว)…………………………………………………รหัสประจ าตัว…………….……………………………… 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน......... ปริญญาเอก แบบ............สาขาวิชา……......………………………………...
ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ   ภาษาอังกฤษ  สอบคร้ังที่ 1 เมื่อ
วันท่ี…………….…........................ และสอบคร้ังที่ 2  เมื่อวันท่ี ......................................  เรียบร้อยแล้ว  
(ชื่อวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ พิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง เนือ่งจากจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา) 

ชื่อเร่ือง 
ภาษาไทย………..……………………………………………..………………….……………………………………………… 
……………………………………..……………………….………………………………………………….………………… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………….……………… 

ภาษาองักฤษ................................................................................................................................................................. 
………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..………………… 
 (ประธานกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณอ์ักษรต่อคณบดีและนักศึกษา ภายใน 3 วันท าการนับถัดจาก
วันสอบ) 

ผลการสอบคอื    Excellent     Good      Pass     Fail        
กรณี 1  (  ) สอบผ่าน  โดย 
                  1.1  ไม่มีแก้ไข (เมื่อคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบ นักศึกษาต้องส่งวทิยานิพนธ์/รายงาน
การศึกษาอสิระ ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่เข้าปก 1 ชดุ ตอ่บัณฑติวทิยาลัย ภายใน45 วนัถัดจากวนัสอบคือภายในวนัที่
..................................................) 
                   1.2  มีแก้ไข (รายละเอียดในแบบ บว.27.1) นักศึกษาต้องลงชื่อรับทราบผลทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ 
(นกัศึกษาต้องส่งวทิยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสอบใหค้วามเหน็ชอบและลงนามในแบบ 
บว.28ภายใน 45 วัน ถัดจากวนัสอบ คือตอ้งส่งภายในวนัที่.........................................ทั้งนีก้ารส่ง ฉบับสมบูรณท์ี่ยัง
ไม่เข้าปก 1 ชุด ต่อบัณฑิตวทิยาลัย ต้องส่งภายใน 3 วันท าการ ถัดจากวันที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบการแก้ไข 
ส าหรับรายงานการศึกษาอิสระ ให้ส่งที่คณะที่นักศึกษาสังกัด)  
หมายเหตุ  ในกรณีทีค่รบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
จะต้องด าเนนิการ 
               ส่งวิทยานิพนธห์รือรายงานการศึกษาอิสระ ตามวันที่ก าหนดในปฏทิินการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในปี
นั้น ๆ  
กรณี 2  (  ) สอบไม่ผ่าน  โดยมีสาเหตุ ดังนี ้ 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(พลิกด้านหลงั) 

บว 27-1 
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กรณี 3  (  ) สอบไม่ผ่าน  เนื่องจาก นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสดุวสิัย                    
 

1. คณะกรรมการสอบ   2. นักศึกษา 
 
(ลงชื่อ)……………….……….…………ประธานกรรมการสอบ 
       (…………………...…...…………) 
(ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการสอบ 

      (…………………...…….…………) 
(ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการสอบ 

      (…………………...…….…………) 
(ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการสอบ 

      (…………………...…….…………) 
(ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการสอบ 

      (…………………...…….…………) 
(ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการสอบ 

      (…………………...…….…………) 
     วันท่ี........../................./............ 

     
    รับทราบผลการสอบตามมตคิณะกรรมการสอบ 
      กรณีสอบผ่านไม่มีแก้ไข 
      กรณีสอบผ่านมีแก้ไข 

      กรณีสอบไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ..................…....................... 

       (..........................…..….........)  
     วันท่ี……..……/…............./………..…... 

3. คณบดี (คณะที่นกัศึกษาสังกัด) 4. งานบริการการศึกษาคณะ  
  
     ทราบและด าเนินการต่อไป 
     ความเห็นอื่น...........……………........................... 
…………………………………………………………….. 
 
 
             ลงชื่อ…………..…………...…….…..………………….                   
            (…………………………..…….…..……………………)     
                                   คณบดี 
              วันท่ี…....………/….....…...../……….........        

 
ด าเนินการแจ้ง 
 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการท่ี ศธ........................ 
 ส าเนาแจ้งบัณฑติวิทยาลัยที ่ศธ.............................. 
 
 
         ลงชื่อ……………………............………………….                              
             (…………...........………………………………) 
                            ผู้ด าเนินการ 
     วันท่ี……......…/….....…...../....…....   

                                                                                                        
หมายเหตุ  1. กรณีสอบวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 วันหลัง 
                  วันสอบครั้งแรกไม่ผ่าน และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรกไม่ผ่าน 
                   2. กรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข แต่ไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ถือว่าสอบไม่ผ่าน ให้ยื่น 
                  ค าร้องขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวันครบก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบ                    
                  ก าหนดการแก้ไข 
                   3. การสอบท้ัง 2 กรณี ต้องช าระค่าธรรมเนียมหรือคา่ลงทะเบยีนสอบตามทีค่ณะก าหนด หากไม่ด าเนินการตาม 
                  ก าหนดข้างต้น ให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา 
                   4. การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตใุห้ได้รับการยกเว้นหรือมติ้องปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ 
                  ก าหนดไว้ที่อื่นแต่อยา่งใด เช่น การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุการณ์ใช้เวลาในการศึกษาครบระยะเวลา 
                  สูงสุดที่หลักสูตรก าหนด เป็นต้น 
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                                                                                                               เอกสารแนบ  บว.27.1 
บันทกึประเดน็หรือรายการแก้ไข (กรณีสอบผ่านโดยมีแก้ไข) 
  การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ  ของ (นาย/นาง/
นางสาว)………………………………………………………….. 
รหัสประจ าตัว……………………………………………………………………นกัศึกษาระดับ       ปริญญาโท    
ปริญญาเอก สาขาวิชา....…………………………………........…. ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ   โครงการพิเศษ   
นานาชาต ิ  ภาษาอังกฤษ    เมื่อวันท่ี………..เดือน…………………..พ.ศ……….มีประเด็นหรือรายการแก้ไขดังนี ้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
ในกรณีที่มีประเด็นหรือรายการแก้ไข มากกว่า 7 ข้อ ให้คณะกรรมการเพิ่มประเด็นหรือรายการแก้ไขได้ในกระดาษA4 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้คณะกรรมการสอบตรวจสอบก่อนถึงวันครบก าหนดส่ง คือ 
วันที่......เดือน..............พ.ศ....... หรืออาจก าหนดตรวจสอบการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบ 
1.  ผู้บันทกึประเดน็การแก้ไข 2. คณะกรรมการสอบ 
   
 ได้บันทึกประเด็นการแก้ไขครบถว้น และถูกต้องแล้ว 
 ได้ส าเนาเอกสาร บว. 27.1 ให้นักศึกษาด าเนินการแล้ว 

(กรณีมกีารแก้ไข) 
 
 
 
 
   ลงชื่อ……………….......…….…………..….กรรมการสอบ   
            (…………………………………………….) 
                         วันท่ี......../.........../........... 

   ลงชื่อ…………………..……………..…ประธานกรรมการ 
       (……………………………..……………….) 
   ลงชื่อ…………….……………………………..กรรมการ 
        (…………………………………………….) 
    ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการ 
        (…………………………………………….) 
   ลงชื่อ………………………………………….…กรรมการ 
       (…………………………….……………….) 
   ลงชื่อ…………………………………………...กรรมการ 
       (…………………….……………………….) 
        วันท่ี.........../............../........... 

หมายเหตุ    เฉพาะ บว.27.1 นี้  ส าเนาแจง้นักศึกษา  1  ชุด  ต้นฉบับเก็บไว้ที่ประธานคณะกรรมการสอบ  
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ส่วนที่ 4 
การสอบวัดคุณสมบัต/ิประมวลความรู ้
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การสอบวดัคณุสมบัติ (Qualifying Examination) 
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2548 และ ฉบับที่ 35/2549 (แก้ไขครั้งที่ 1) 

 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้งแบบ 1 และ แบบ 2 จะต้องสอบผ่านโดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ดังนี้ 
1. สอบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ 
2. สอบได้ภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง (หากจ าเป็นจดัสอบภาคฤดูร้อนได้) 
3. คณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน  2 คน 
4. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบ  

4.1 เป็นนักศกึษาปริญญาเอก ทั้งแบบท่ี1 และแบบที ่2  
4.2 นักศึกษาปริญญาโท ที่จะขอเปล่ียนระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวชิาเดียวกัน  

4.2.1 แผน ก แบบ ก(2) / ก2 ต้องลงทะเบยีนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B  C+ C D+ D F มาแล้ว ไม่
น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ และ GPA ภาคการศกึษาสุดท้ายไม่ต่ ากวา่ 3.50  

4.2.2 แผน ก แบบ ก(1) / ก1 เป็นผู้ที่มีศักยภาพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ 

5. สอบครั้งแรกไม่ผ่าน ขอสอบได้อีก 1 ครั้งในภาคการศึกษาถดัไป 
6. สอบครั้งที ่2 ไม่ผ่าน  

6.1 นักศึกษาตามข้อ 4.1 สอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา  
6.2 นักศึกษาตามข้อ 4.2 สอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ยังคงมีสภาพเป็นนกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ 

7. กรณีเปล่ียนแปลงวันสอบ ต้องขออนุมัติต่อคณบดีพร้อมระบุเหตุผล/ความจ าเป็นก่อนถึงก าหนดวันสอบท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้ว 
ขั้นตอนการขอสอบ 
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.30 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ ที่บัณฑิตศึกษา 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
3. นักศึกษาช าระคา่ธรรมเนียมการสอบภาคปกติ 500 บาทต่อครัง้ นานาชาติ 1,500 บาทต่อครั้ง ที่หน่วยเงินรายได้ ชั้น 2 คณะ

แพทยศาสตร ์
4. บัณฑติศึกษาเสนอคณบดีอนมุัติการสอบ/แจ้งนักศึกษาและสาขาวชิาเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
1. ประธานหลักสูตร(โดยมติกรรมการบริหารหลักสูตร) เสนอ แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรว่มด้วยไมเ่กิน 2 คน 

2. ยื่นค าร้อง บว.31 ที่กรอกข้อมลูถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งลงนามเรียบร้อยแล้ว ที่บัณฑิตศึกษา 

3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น/จัดท าค าส่ัง/เสนอคณบดีลงนาม 
4. บัณฑิตศึกษาแจ้งค าสั่งภาควชิา/สาขาวชิาทางอเิล็คทรอนิกส์เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
ขั้นตอนการแจ้งผลสอบ 
1. ประธานกรรมการสอบต้องแจ้งผลสอบ ต่อคณบด ี/ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ / บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธาน

หลักสูตร ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสอบ ทั้งกรณีสอบผ่าน หรือสอบไม่ผ่าน 

2. ยื่นค าร้อง บว.32 ที่กรอกข้อมลูถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งลงนามเรียบร้อยแล้ว ที่บัณฑิตศึกษา 
3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น/เสนอคณบดีรับทราบ 
4. บัณฑิตศึกษาแจ้งผลการสอบฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิขาการทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
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การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2548 และ ฉบับที่ 35/2549 (แก้ไขครั้งที่ 1) 

 
 

 นักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิดังนี ้
 1. สอบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ 

2. สอบได้ภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง (หากจ าเป็นจดัสอบภาคฤดูร้อนได้) 
3. คณะกรรมการสอบไม่น้อยกวา่ 4 คน 
4. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวชิาตา่งๆครบตามหลักสูตร และ GPA ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
5. สอบครั้งแรกไม่ผ่าน ขอสอบได้อีก 1 ครั้งในภาคการศึกษาถดัไป 

6. สอบครั้งที ่2 ไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 

7. กรณีเปล่ียนแปลงวันสอบ ต้องขออนุมัติต่อคณบดีพร้อม ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น ก่อนถึงก าหนดวันสอบท่ีได้รับ
อนุมัต ิไว้แล้ว 

ขั้นตอนการขอสอบ 
1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.30 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ ที่บัณฑิตศึกษา 

2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น 
3. นักศึกษาช าระคา่ธรรมเนียมการสอบภาคปกติ 300 บาทต่อครัง้ นานาชาติ 900 บาทต่อครั้ง ท่ีหน่วยเงินรายได้ ชั้น 2 คณะ

แพทยศาสตร ์
4. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดีอนมุัติการสอบ/แจ้งนักศึกษาและสาขาวชิาเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
1. ประธานหลักสูตร(โดยมติกรรมการบริหารหลักสูตร) เสนอ แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 4 คน 

2. ยื่นค าร้อง บว.31 ที่กรอกข้อมลูถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งลงนามเรียบร้อยแล้ว ที่บัณฑิตศึกษา 

3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น/จัดท าค าส่ัง/เสนอคณบดีลงนาม 
4. บัณฑิตศึกษาแจ้งค าสั่งภาควชิา/สาขาวชิาทางอเิส็คทรอนิกส์เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและเก็บเป็นข้อมูล 

ขั้นตอนการแจ้งผลสอบ 
1. ประธานกรรมการสอบต้องแจง้ผลสอบ ต่อคณบด ี/ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ / บัณฑิตวทิยาลัย ผ่านประธาน

หลักสูตร ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสอบ ทั้งกรณีสอบผ่าน หรือสอบไม่ผ่าน 

2. ยื่นค าร้อง บว.32 ที่กรอกข้อมลูถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งลงนามเรียบร้อยแล้วที่บัณฑิตศึกษา 
3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน/เสนอคณบดีรับทราบ 
4. บัณฑิตศึกษาแจ้งผลการสอบฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวิขาการทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
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ค าร้องขอสอบ  ประมวลความรู้  วัดคุณสมบัติ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว. ฉบบัที ่70/2548และฉบับที่ 35/2549) 
 

                                                                      วันที…่……..เดือน…………………….……พ.ศ…………. 
เรียน  คณบด…ี…………………………………………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
          ข้าพเจ้า   (นาย นาง นางสาว)……………………………………………….….รหัสประจ าตัว…………….……….…….เป็นนักศึกษาระดับ 
 ปริญญาโท แผน.........  ปริญญาเอก  แบบ............... สาขาวิชา…………......………...…..………ระบบการศึกษา      ภาคปกต ิ    
โครงการพิเศษ    นานาชาต ิ   ภาษาอังกฤษ   
ตั้งแต่ภาคการศึกษา.……………....ปีการศึกษา.....………....…….….รวมเป็นเวลา.......……………………….ภาคการศึกษา   
 ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอ     

1.  สอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดบัปริญญาโท (เฉพาะแผน ข)  ซึ่งข้าพเจ้า ได้ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จ านวน…...รายวิชา   สอบผ่านรายวิชาเรียน  จ านวน………….…….หน่วยกิต คงเหลือรายวิชาเรียนที่ยังไม่ประเมินผล 
จ านวน.....………….....หน่วยกิต    และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00    คือ...….…..…....…  

2.  สอบวัดคุณสมบัต ิ ข้าพเจ้า  เป็นนักศึกษาระดับ  
 ปริญญาเอก     แบบ 1 เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ไม่มีการเรียนรายวิชาหรืออาจมีการเรียนรายวิชาก็ได้แต่ไม่
นับหน่วยกิต 
                              แบบ 2 เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และมีการเรียนรายวิชา 
 ปริญญาโท  ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา 
                             แผน ก แบบ ก2  มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า 3.50  

             แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น 
วิทยานิพนธ์ในระดบัดษุฎีบัณฑิตได้ ทัง้นี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาและคณะที่หลักสูตรสังกัด  (แนบหลักฐาน) 

3.    การขอสอบ       ประมวลความรู้      วัดคุณสมบัต ิ    ครั้งนี้  เป็นการสอบครั้งที…่…………….……….(กรณีขอสอบครั้งที่ 
2 ได้ท าการสอบครั้งที ่1 เม่ือภาคการศึกษา......... ปีการศึกษา…......…กรณีสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตาม
ระเบียบฯพ.ศ.2548 ข้อ 60.8 (เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ตามประกาศ บว.ฉบบัที่ 74/2548 ส าหรับการสอบวดัคุณสมบัติ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาเอก) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์………………… 
        ลงช่ือ.........................................นักศึกษา 
                 (.........................................) 
1.อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป /ที่ปรึกษาหลัก 2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3.งานบริการการศึกษาคณะ             
เห็นควรให้สอบ 
          ประมวลความรู ้    
          วัดคุณสมบตั ิ
ในวันที…่…….เดือน……………พ.ศ………… 
เวลา…………ณ ………..………………….… 
 
 
ลงช่ือ………………………………………… 
(………………………………………………) 
                  อาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่……………/…………………/.…………… 

เห็นควรให้สอบ 
       ประมวลความรู ้
        วัดคุณสมบัต ิ
ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่เสนอ 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………... 
(……………………………………..…….) 
         ประธานหลักสูตร 
วันที…่……/…………….…/……………. 

 นักศึกษาดังกลา่วมีคุณสมบัติ 
     ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ 
 มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 
ลงช่ือ……………….……………..……… 
(………………………….……………….) 
              ผู้ตรวจสอบ 
วันที่……………/…..……………/…...…
……… 

                                                        
(พลิกด้านหลัง) 

บว 30 
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4.งานการเงินคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 5. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 6.  งานบริการการศึกษาคณะ 

 
 ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้

แล้วจ านวน……………………บาท 
 ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ

แล้วจ านวน......………บาท 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………… 
  (…………………………………………….…) 
                  ผู้รับเงิน 
วันที่………………/…………….…/…………… 

 
 อนุมัติให้สอบได้ 
 ไม่อนุมัติ 
เนื่องจาก…………………………………….… 
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………… 
(……………………………………………….) 
                  คณบดี 
วันที่…….………/………..……….…/.………… 
 

 
   ส าเนาแจ้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ……………….……………………… 
(……………………………….…………..) 
               ผู้ด าเนินการ 
วันที่……………/………………/….…… 
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แบบเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ  ประมวลความรู้   วัดคุณสมบัติ   
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว.ฉบับท่ี 70/2548) 
                                                         วันท่ี.......เดือน............พ.ศ.......... 

 
เรียน  คณบดี…………………………………………………………..…(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร.……....…….……………………………............ขอเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็น
คณะกรรมการสอบของ(นาย นาง นางสาว……................……......รหัสประจ าตัว.…........................ระดับ  ปริญญาโท แผน.......... 
 ปริญญาเอก แบบ......... สาขาวิชา…………….………..........…….……….….…ระบบการศึกษา  ภาคปกติ   โครงการพิเศษ 
นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ  ในภาคการศึกษา  
 ต้น  ปลาย  ฤดูร้อน ปีการศึกษา……….…………….……      โดยก าหนดให้สอบ   ข้อเขียนวันท่ี.....…...........สอบปาก
เปล่าวันท่ี……...............ซึ่งตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับท่ี70/2548ระบุไว้ดังน้ี 

การสอบประมวลความรู้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการ  ไม่น้อยกว่า 4  คน 
การสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย กรรมการ ไม่น้อยกว่า 4  คน โดยอาจจะมีกรรมการ 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน  
  1. ...................................................................... เป็นประธานกรรมการสอบ 
  2. ......................................................................  เป็นกรรมการสอบ 
  3. ......................................................................  เป็นกรรมการสอบ 
  4. ......................................................................  เป็นกรรมการสอบ 
  5. ......................................................................  เป็นกรรมการสอบ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์……………..………… 
 
        ลงชื่อ..................................................... 
                                                                                                 (...................................................) 
                            ประธานหลักสูตร 
 
1.  คณบดี คณะท่ีนักศึกษาสังกัด 2.  งานบริการการศึกษาคณะ 

  
   เห็นชอบให้แต่งตั้งได้ 
 ไม่เห็นชอบ

เนื่องจาก…..….………..……………………………..                         
     ………………………………………………………….. 

                                                           
 
          ลงชื่อ…………….........……….………….……..…… 
       (………………………..……………………………….) 
                                       คณบด ี
             วันท่ี……………/……….……../……………… 

          
 
 
  
 
 
                                    
                 ลงชื่อ……..………….…….……..………….……… 
               (………………….…..……………………………….) 
                                   ผู้ด าเนินการ 
                    วันท่ี…….……./.…..…….……../………..…… 
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ใบแจ้งผลการสอบ ประมวลความรู้  วัดคุณสมบตั ิ

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
(ตามประกาศ บว.ฉบับที ่ 70/2548) 

 
                       วันท่ี........เดือน................พ.ศ.......... 

เรียน   คณบด…ี…………………………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
     คณะกรรมการสอบ  ได้ด าเนินการสอบ    ประมวลความรู ้  วัดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นการสอบครั้งที่............ของ 
(นาย นาง นางสาว)...……………………......… รหัสประจ าตัว.…………………………...............… 
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน............... ปริญญาเอก แบบ................ .... สาขาวิชา........…………………..….….... 
ระบบการศึกษา   ปกติ     โครงการพิเศษ         นานาชาต ิ        ภาษาองักฤษ     
สอบคร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี…………….…........................ และ สอบคร้ังที่ 2  เมื่อวันท่ี ......................................  เรียบร้อยแล้ว  
ภาคการศึกษา  ต้น ปลาย ฤดูร้อน ปีการศึกษา.……… เรียบร้อยแล้ว จงึใคร่ขอแจง้ผลการสอบ คือ 
    สอบผ่าน       (สัญลักษณ ์ S ) 
    สอบไม่ผ่าน    (สัญลักษณ ์U ) 
(ตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย ฉบับที่ 70/2548 ก าหนดให้ประธานกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ)   
                                                                         ลงชื่อ....................……...................................ประธานกรรมการสอบ 

        (...........................................................) 
       ..............................................................กรรมการสอบ 
        (...........................................................) 
       ..............................................................กรรมการสอบ 
        (...........................................................) 
       ..............................................................กรรมการสอบ 
        (...........................................................) 
       ..............................................................กรรมการสอบ 
        (...........................................................) 

1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 2.คณบดี(คณะทีน่ักศึกษาสังกดั) 
3.งานบริการการศึกษาคณะ 

                    
             รับทราบ 
 
 
 
ลง
ชื่อ………………….….………….………   
(………………………….………………)     
           ประธานหลักสูตร 
วันท่ี…………/………………/………… 

             
       รับทราบ 

 
 
 

ลง
ชื่อ……………………….……….…      
(………..……………………..……...)            
               คณบดี 
วันท่ี…………/……………/………… 

  
 ส าเนาแจ้งส านักบริหารและพฒันา

วิชาการ และบัณฑติวทิยาลัย                  
ที่ ศธ.................................... 

 
ลง
ชื่อ…………………………….….….…       
(…………….…..………..….………….) 
              ผู้ด าเนินการ 
วันท่ี……..……/………………/..……… 

  บว 32 
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ส่วนที่ 5 
-การขอเปลี่ยนระบบการศึกษา 

     -การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศกึษา 
             -การเปลี่ยนสาขาวิชา 
                                -การเปลี่ยนระดบัการศึกษา 

                       -การเทยีบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
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การขอเปลี่ยนระบบการศึกษา 
 
 

 ระบบการศึกษา หมายถึง รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร ปัจจุบันหลักสูตรต่างๆใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งเป็น 4 ระบบ ดังนี ้
 1. ภาคปกติ  เป็นหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยเป็นส่ือในการเรยีนการสอน อาจมีบางรายวชิาทีใ่ช้ภาษาอังกฤษ และจัดการ
เรียนการสอนในวัน/เวลาราชการ 
 2. โครงการพิเศษ  เป็นหลักสูตรทีใ่ช้ภาษาไทยเป็นส่ือในการเรียนการสอน อาจมีบางรายวิชาที่ใชภ้าษาองักฤษและ
จัดการเรียนการสอนในวันหยุด 
 3. นานาชาติ  เป็นหลักสูตรท่ีใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรยีนการสอน และจัดการเรยีนการสอนในวัน/เวลา
ราชการ 
 4. ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ  เป็นหลักสูตรท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือหลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนในวัน/เวลาราชการ 
 นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนระบบการศึกษา จากที่เลือกเขา้ศกึษา เป็นระบบอื่นได้ เช่น จากภาคปกติ เป็น 
โครงการพิเศษ หรือ นานาชาติ เป็น ภาคปกติ เป็นต้น ท้ังนีต้้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ/ประธานหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีเป็นผู้อนมุัต ิ
 ขั้นตอนการด าเนนิการ มีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.33 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ทีบ่ัณฑิตศึกษา 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เสนอคณบดีอนุมตัิ 
 3. นักศึกษารับค าร้องตามขอ้ 2 ที่บัณฑิตศึกษา น าไปยื่นท่ีกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 
เพื่อช าระค่าเปล่ียนระบบจ านวน 2,500 บาท 
 4. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของนักศึกษา 
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ค าร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา 

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

                    วันท่ี………เดือน………………พ.ศ………….. 
เรียน    คณบด…ี……………………….…………………………………(คณะที่นักศกึษาสังกดั) 
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)……………………………………………….…….รหัสประจ าตัว……….……….……………….. 
เป็นนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท แผน.....................  ปริญญาเอก แบบ.............................
สาขาวชิา..….........…………ระบบการศึกษา    ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ   นานาชาต ิ  ภาษาอังกฤษ   
มีความประสงค ์ขอเปลี่ยนระบบการศึกษา 

จาก   ภาค  ปกติ   โครงการพิเศษ     นานาชาติ    ภาษาอังกฤษ    
เป็น  ภาค  ปกต ิ  โครงการพิเศษ    นานาชาต ิ   ภาษาอังกฤษ 

เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ  หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์………………........ 
      ลงชื่อ……………….……………….……..………………นักศึกษา 
            (…………..……………………………………………….) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป/ที่ปรึกษาหลกั 2. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 เห็นชอบ 

       ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก 
……………………………………………………..……… 
………………………………………….……………….… 
 
                ลงชื่อ……………………………………….….. 
           (…………………...……………………………….) 
                 วันท่ี…………./……….………./…….…….. 

 เห็นชอบ 
       ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก 
……………………………………………………………… 
………………………………………………...………….… 
 
              ลงชื่อ………………………..…………..……….. 
           (…………………………………………………….) 
                   วันท่ี…………../……………./…….…….. 

3. งานบริการการศึกษาคณะทีน่ักศึกษาสังกัด  4. คณบด ีคณะทีน่ักศึกษาสังกัด 
เรียน   คณบด ี
         นักศึกษาดงักล่าว มีเหตุผลสมควร จึงเห็นควรอนุมัต ิ
 
        ลงชื่อ……………………………….…………..……….. 
      (………………………………………………………….) 
              วันท่ี………………../……….………./…….…….. 

   อนุมัต ิ
  ไม่อนุมัติ  
เนื่องจาก……………………………………..…… 
              ลงชื่อ…………………………….……………….. 
                (………………………………...……………….) 
                 วันท่ี………../………………./………….. 

5. กลุ่มบริหารงานทัว่ไป ส านกับริหารฯ ได้รับช าระเงินคา่  ระบบการศึกษา ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่……………..……….เลขที…่…………………….เป็นจ านวนเงิน ………………….………………...- บาท เรียบร้อยแลว้ 

       
   ผู้รับเงิน………………………….…………….. 

                                                                                                           (…………………………………………………….)            
 วันท่ี………../……..…….…../……….…… 

บว 33 
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การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา 
(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 67/2552) 

 
 

 แผนการศึกษา หมายถงึ แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท มี 2 แผน จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต คือ 
 1. แผน ก 

1.1 แบบ ก1/ก(1) เน้นการวิจยั จึงมกีารท าวิทยานิพนธ์เพยีงอยา่งเดยีว ท้ังนี้หลักสูตรอาจก าหนดให้เรียน
รายวชิา/ท ากิจกรรมเพิ่มเตมิ โดยไม่นับหน่วยกิต 

1.2 แบบ ก2/ก(2) เน้นการวิจยัการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต ร่วมกับเรยีนรายวิชาไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 

 2. แผน ข เน้นเรียนรายวชิาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาอิสระไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 
หน่วยกิต 
 แบบการศึกษา หมายถงึ แบบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มี 2 แบบ คือ 
 1. แบบ 1 เน้นการวิจยั จึงมีการท าวิทยานิพนธ์เพยีงอยา่งเดยีว ทั้งนี้หลักสูตรอาจก าหนดให้เรยีนรายวชิา/ท า
กิจกรรมเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แบ่งเป็น 

1.1 แบบ 1.1/1(2) ผู้เขา้ศึกษาจบปริญญาโท/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ท าวิทยานพินธ์ไม่
น้อยกวา่ 48 หน่วยกติ 

1.2 แบบ 1.2/1(1) ผู้เขา้ศึกษาจบปริญญาตรี/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรบัณฑิต ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต 

 2. แบบ 2 เน้นการท าวจิัยโดยมกีารท าวิทยานิพนธ์ ร่วมกับเรียนรายวชิาแบง่เป็น 
2.1 แบบ 2.1/2(2) ผู้เขา้ศึกษาจบปริญญาโท/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ท าวิทยานพินธ์ไม่

น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ และเรียนรายวชิาไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
2.2 แบบ 2.2/2(1) ผู้เขา้ศึกษาจบปริญญาตรี/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรบัณฑิต ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หน่วยกิต และเรยีนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายถงึ การเปล่ียนแผนและ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและ

สาขาวชิาเดยีวกัน ท้ังนี้กระท าไดเ้พียงครั้งเดียวและต้องด าเนินภายใน 1 ปีการศึกษา กรณีขอเปล่ียนแผนการศึกษาเกิน 1 ปี  
ให้เสนอคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 ผู้มีสิทธ์ขอเปล่ียนแผนการศกึษา ต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี
คุณสมบัติตามแผน/แบบการศึกษาของหลักสูตรท่ีต้องการเปล่ียนแปลง 
 หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา มีดังนี้ 

1. รายวชิาที่ลงทะเบียนไปแล้วในแผน/แบบการศึกษาเดิม ท่ีเป็นรายวชิาเดียวกับรายวชิาในแผน/แบบ
การศึกษาใหมใ่ห้โอนหน่วยกิตไดทุ้กรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไมต่่ ากวา่ B หรือ S และน าค่าคะแนนมาคดิเป็น
คะแนนเฉล่ียสะสม 

2. รายวชิาวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระตามแผน/แบบการศกึษาใหม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ ส าหรับจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผลแล้ว หากมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกันให้
เทียบโอนหน่วยกติได้ ท้ังนี้ขึ้นอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณบดี ไม่น้อยกวา่ 3 สัปดาหก์่อนเปดิภาคการศึกษา 
4. คณบดีพิจารณาอนุมตัิให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันท่ียื่นค าร้อง 
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 ขั้นตอนการด าเนนิการ มีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.33-1 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแล้วที่บัณฑิตศึกษา 
พร้อมแนบ transcript  
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถว้น และด าเนินการดังนี้ 
  2.1 กรณนีักศึกษาที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา 
   2.1.1 เสนอคณบดีพิจารณาอนุมตัิ 
   2.1.2 ส าเนาแจง้ บัณฑิตวิทยาลัยและส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 

 2.1.3 นักศกึษารับค าร้องตามข้อ 2.1.1ทีบ่ัณฑิตศึกษา น าไปยื่นกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อช าระค่าเปล่ียนแผน/แบบการศึกษา จ านวน 2,500 บาท 
 2.1.4 บัณฑิตศึกษาเก็บเป็นข้อมลู 
2.2 กรณนีักศึกษาที่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาด าเนินการเกนิ 1 ปกีารศึกษา 
 2.2.1 ส่ง บว.33-1 ให้บัณฑติวิทยาลัยด าเนินการ 
 2.2.2 บัณฑิตวิทยาลัยส่ง บว.33-1 ที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพจิารณาอนุมตัิแล้วให้
บัณฑิตศึกษา 
 2.2.3 นักศกึษารับค าร้องตามข้อ 2.2.2 ที่บัณฑิตศกึษาน าไปยื่นกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อช าระค่าเปล่ียนแผน/แบบการศึกษา จ านวน 2,500 บาท 
 2.2.4 บัณฑิตศึกษาเก็บเป็นข้อมลู 

 3. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
ค าร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา 

ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
(ตามประกาศ บว.ฉบับที ่ 67/2552) 

 
      วันที…่……….เดือน……………...………พ.ศ…….………….… 
เรียน  คณบด…ี………………………………………………………………………………..(คณะที่สาขาวิชาสงักัด) 
 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)……………………………………รหัสประจ าตวั……………………….……..…….…เป็นนักศึกษาระดบั  
 ปริญญาโท  แผน   ก1   ก2   ข   ปริญญาเอก แบบ  1.1    1.2    2.1   2.2   
สาขาวิชา..………….....…………………ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ  โครงการพิเศษ  นานาชาต ิ  ภาษาอังกฤษ   
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา  จาก   แผน/แบบ................... เป็น  แผน/แบบ................... และมีจ านวนรายวิชาและหน่วยกติ ที่
จะโอน  จ านวน……..………...….รายวิชา  จ านวน……………...หน่วยกิต   ซึ่งเป็นการโอนรายวิชาเรียนที่เคยศึกษามาโอนเข้าในแผน/แบบ
การศึกษาใหม่  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ล าดับ  
  ที่ 

 รหัส/ชื่อวิชาในแผน/แบบการศึกษาเดมิ      
            ที่เคยศึกษามาแล้ว 

หน่วย   
กิต 

เกรดที่
ได้ 

  รหัส/ชื่อวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่  
                  ที่ขอโอนมา 
   

หน่วย    
 กิต 

เกรด 
ที่โอน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์……………..…………… 
                                                                  
 
                                             ลงช่ือ……..………………………..………..……………….นักศึกษา 
                                                                                              (………………..……………………….………………………) 
 
                                                                                                                       
 
 
                                          
                                                                                                                                   (พลิกด้านหลัง) 

บว 33-1 
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1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เห็นชอบให้เปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา และ โอนหน่วยกิตและค่าคะแนน 
รายวิชา …..….รายวิชา….…….หน่วยกิต ในรหัสวิชา ต่อไปนี้ 

ที่ รหัส เกรด ที่ รหัส เกรด 

      

      

      

      

      

เนื่องจาก 
 เป็นรายวิชา ที่มีค่าคะแนนไม่ต่ ากวา่  B หรือ S และเปน็รายวิชาในแผน/

แบบการศึกษาใหม่ 
          ลงช่ือ……………………………….………………..……… 
                              (……………………………..……….) 
                                                อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                  วันที่……../………../………..… 

เห็นชอบให้ เปลี่ยนแผน/แบบการศึกษาและโอนหน่วยกติและค่าคะแนน
รายวิชา…..…..รายวิชา……..….หน่วยกิต   ในรหัสวิชา ต่อไปนี้ 

ที่ รหัส เกรด ที่ รหัส เกรด 

      

      

      

      

      

เนื่องจาก 
 เป็นรายวิชา ที่มีค่าคะแนนไม่ต่ ากวา่  B หรือ S และเปน็รายวิชาในแผน/

แบบการศึกษาใหม่ 
                         ลงช่ือ……..………..…….………………………..… 
                            (………………….…..…………………..……….) 
                                                    ประธานหลักสูตร 
                                    วันที…่….…../……….….…/…….……. 

3.  งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด    4. คณบดี (คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด) 6  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เรียน  คณบดี 
  การเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา ของนักศึกษาดังกล่าว 
 เป็นนักศึกษาทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ศึกษาและมี
คุณสมบัตติามแผน/แบบการศึกษาที่ขอเปลี่ยนใหม่ 
 ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา เป็นครั้ง
แรกและภายใน  1  ปีการศึกษา 
  ยื่นค าร้องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกดั โดยผ่านอ.
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไม่น้อย
กว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปดิภาคการศึกษา 
 ได้รับความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เปลีย่นแผน /แบบ
การศึกษา และโอนหน่วยกิตและค่าคะแนน  
เรียบร้อยแล้ว 
  เห็นควรอนุมัต ิ
 เห็นควรน าเสนอ คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เนื่องจากยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา เกินกว่า  1  ปีการศึกษา  
            ลงช่ือ………………………… 
       (……………………………………) 
                        ผู้ตรวจสอบ 
            วันที่………../………./….….. 

  อนุมัติ  และส่งส านักบริหารและพฒันาวิชาการ  
และบณัฑิตวิทยาลัย ต่อไป 
 น าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
           ลงช่ือ………………….……… 
     (…………………...……………….) 
                       คณบด ี
           วันที่….../………./…………… 
 
5. บัณฑิตวิทยาลัย  
  ตรวจสอบแล้ว นักศึกษายืน่เปลี่ยนแผน/แบบ
การศึกษาเกินกว่า 1 ปี   เห็นควรน าเสนอให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัยให้ความ
เห็นชอบ 
 
 
 มีเหตุผล ดังนี้............................................... 
                 ลงช่ือ……………………… 
              (………..….………………….) 
                            ผู้ตรวจสอบ 
             วันที่……..../…….……./….…….. 

 อนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งที่........ 
เม่ือวันที่................................................ 
          ลงช่ือ…………….…………… 
     (....................................................) 
                      คณบด ี
           วันที่……../………./…….… 
 
7. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
   ได้รับเงินค่าเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา 
ตามใบเสร็จเล่มที/่เลขที่………………………… 
เป็นเงินจ านวน……………….……...บาทแล้ว 
           ลงช่ือ………….………………… 
     (…….……………...……….…………….) 
                         ผู้ด าเนินการ 
              วันที่…….../…………./….……… 
  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
         ลงช่ือ………………………. 
        (……………………………...) 
                        ผู้ด าเนินการ

วันที…่…../….………./….…..….. 
หมายเหตุ 1.รายวิชาที่จะโอนต้องเป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่  และนักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปล่ียนแผน/แบบ 
                การศึกษาภายใน 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
                 2. ให้แนบใบแสดงผลการเรียน ประกอบการพิจารณา ขอเปล่ียนแผน/แบบการศึกษา     
              3. รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ตามแผน/แบบการศึกษาใหม่   ต้องลงทะเบียนใหม่  ส าหรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
                หรือการศึกษาอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผ่านแล้ว  หากมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกัน ให้ เทียบ โอนหน่วยกิตได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ 
                ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 
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การเปลี่ยนสาขาวชิา 
(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.ฉบับที่ 75/2548) 

 
การเปลี่ยนสาขาวชิา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดมิและสาขาวชิาใหม่ โดยได้รับ
อนุมัติจากคณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด ทั้งนี้นกัศึกษาต้องด าเนินการไม่น้อยกวา่ 6 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
เกณฑก์ารเปลี่ยนสาขาวิชา 
 1. หลักสูตร ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตร ปริญญาเอก แบบ 2 
  1.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในสาขาวชิาเดิมมาแล้วไม่น้อยกวา่ 8 หน่วยกิต 

 1.2 มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ทุกวชิาที่จะโอนต้องได้เกรด B  
ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณีและศึกษามาแล้วไมเ่กิน 3 ปีการศึกษา 

1.3 มี GPA ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 2. หลักสูตร ปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และหลักสูตร ปริญญาเอก แบบ 1 นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนแล้วอย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน 3 ปีการศึกษา โดยมีศกัยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 3. รายวชิาวิทยานิพนธ์ไม่สามารถน ามาเทียบโอนได ้
 4. ระยะเวลาการศึกษาให้เรียนตามระยะเวลาของสาขาวิชาใหม่โดยนับรวมเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรกใน
สาขาวชิาเดมิ 
 5. คณบดีคณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัดเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
ขั้นตอนการด าเนนิการ มีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.34 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและอาจารย์ที่ปรึกษาฯลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
เอกสาร Transcript รายละเอยีดของรายวิชาและเค้าโครงรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวชิาเดิมพจิารณาการเปล่ียนสาขาวิชาและโอนหน่วยกติ/ประธานหลักสูตร
สาขาวชิาเดมิลงนาม 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวชิาใหม่พจิารณาการเปล่ียนสาขาวิชาและโอนหน่วยกติ/ประธานหลักสูตร
สาขาวชิาใหม่ลงนาม 
 4. บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาใหม่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น ตามเกณฑ์การเปล่ียนสาขาวิชา 
 5. บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาใหม่เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาอนุมตัิ/คณบดีคณะที่สาขาวิชาใหม่สงักัด 
ลงนาม 
 6. นักศึกษารับ บว.34 ตาม ข้อ 5 น าไปช าระคา่เปล่ียนสาขาวิชาทีก่ลุ่มภารกิจบริหารงานท่ัวไป ส านักบริหารและ
พัฒนาวชิาการ 
 7. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของนักศึกษา แจง้บณัฑิตวิทยาลัย 
สาขาวชิาเดมิ และคณะสาขาวชิาใหม่ เพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมลู 
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พลิกด้านหลัง 

ค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา 
ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที ่75/2548) 
                  วันที่……..เดือน…………….พ.ศ……….…… 
เรียน   คณบด…ี…………………………………………………………………….………(คณะที่สาขาวิชาใหม่สังกัด) 
         ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)…………………………………………..รหัสประจ าตวั………………………………..…..………….………… 
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูงปริญญาโท แผน........ปริญญาเอก  
แบบ.......สาขาวิชา..…......………ระบบการศึกษา     ภาคปกต ิ   โครงการพิเศษ    นานาชาต ิ    ภาษาอังกฤษ   มีความประสงค ์ขอ
เปลี่ยนสาขาวิชา  ตั้งแต่ภาคการศึกษา………. ปีการศึกษา……………..จาก สาขาวิชา………………………หลักสูตร.……….…………...…… 
 แผน………….…. แบบ………เป็น  สาขาวิชา…………….…..….หลักสูตร……………………… แผน……….…..  แบบ………..
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
และขอเทียบโอนหน่วยกติและค่าคะแนน จ านวน…………..………..รายวิชา  รวมเป็น……………..……..หน่วยกติ (รายวิชาวิทยานิพนธ์ไม่
สามารถเทียบโอนได้)  โดยขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่เคยศึกษามาเข้าในสาขาวิชาใหม่  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ภาค/ปีการ 
ศึกษา 

รหัส/ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว หน่วย 
กิต 

เกรด รหัส/ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอนฯ 
เข้าสาขาวิชาใหม่ 

หน่วย 
กิต 

เกรด 
ที่โอน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจ้าได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์………….…………........ 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………นักศึกษา 
             (………………………………………..…………………………..) 
 
 
 
 
 
        
 

บว 34 
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1. อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป/ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก 

2.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร           
สาขาวิชาเดิม 

3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร          
สาขาวิชาใหม่ 

    เห็นชอบ 
   ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก……………………………….… 
   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ…………………………… 
      (……….…………...……………) 
                    อาจารย์ที่ปรึกษา 
        วันที่……../………./………….… 

 เห็นชอบให้ เปลี่ยนสาขาและโอน 
หน่วยกิต จ านวน………….รายวิชา  
จ านวน…..หน่วยกิต ในรหัสวิชา ต่อไปนี้ 
 
 

ที ่    รหัส     เกรด    ที ่     รหัส    เกรด 
1 6 
2 7                        
3 8 
4 9 
5 10 
 
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก……………………….……… 
     ลงช่ือ……………..…………… 
         (………………………….) 
               ประธานหลักสูตร 
       วันที่…../……….…./…….….. 

 เห็นชอบให้ เปลี่ยนสาขาและโอน 
หน่วยกิต 
จ านวน………………………..…….รายวิชา  
จ านวน…………..หน่วยกิต ในรหัสวิชา 
ต่อไปนี้ 

ที ่    รหัส     เกรด    ที ่    รหัส      เกรด 
1                        6 
2                        7                         
3                        8 
4                        9 
5                       10 
 
   ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก…………………..…… 
    ลงช่ือ……….……………….… 
       (………………………….….) 
                ประธานหลักสูตร 
       วันที่………./………./…….….. 

4. งานบริการการศึกษา  
    คณะที่สาขาใหม่สังกัด  

5. คณบดี คณะท่ีสาขาวิชาใหม่สังกัด 
 

6. กลุ่มภารกิจบริหารงานท่ัวไป  
  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

เรียน  คณบด ี
        นักศึกษาดังกล่าว 
  ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่า 8 หน่วยกิต 
  มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะโอนต้องได้
ระดับคะแนน B หรือ S ขึ้นไป และศึกษามาแล้วไม่
เกิน 3 ปี 
  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
    ลงช่ือ………………….……… 
(………………………….……….…) 
                         ผู้ตรวจสอบ           
      วันที่…….../…………./…….…..… 

  อนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่............... 
เม่ือวันที่.................................................         
 ไม่อนุมัติ 
เนื่องจาก………………………………….. 
 
 
 
 
 
          ลงช่ือ..................................... 
     (......................................................) 
                      คณบด ี
           วันที่…..../……...…...…./…… 

  ได้รับช าระคา่เปลี่ยนสาขาวิชา 
จ านวน …………………………  บาทแล้ว 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่ม
ที่…………..……………….. 
เลขที…่……………………….………………
………..………
วันที…่…………………………………....…
……….………. 
 
 
     ลงช่ือ………………………… 
     (………………………………..)          
                 ผู้ด าเนินการ 
   วันที่……./………..…./…….……… 

                                                                       7.  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
                                                                        ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสาขาวิชาเดิม 
                                                                          ลงชื่อ………………….………….……..….………..…… 
                                                                             (………………………….……………..………….….) 
                                                                                                           ผู้ด าเนินการ 
                                                                                 วันที…่…..….…./…….…….………./……...….… 
หมายเหตุ  1.  รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได้ 
                 2.  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปล่ียนสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์   ก่อนเปิดภาคการศึกษา                 
                 3.  นักศึกษาต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา  1  ฉบับ ประกอบการพิจารณา 
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การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.ฉบับที่ 74/2548) 

 
การเปลี่ยนระดับการศึกษา หมายถึง การเปล่ียนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ ให้เปน็ระดับที่ต่ า
กว่าหรือสูงกว่าในหลักสตูรเดยีวกนั สามารถกระท าไดเ้พียงครัง้เดียวเท่านั้นและต้องด าเนินการไม่น้อยกวา่ 6 สัปดาหก์่อน
เปิดภาคการศกึษา 
เกณฑก์ารเปลี่ยนระดับการศึกษา 

1. นักศึกษาต้องมคีุณสมบัตใินการขอเปล่ียนระดับการศกึษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวชิาใหม่ 
 2. การเปล่ียนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก 

2.1 นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ที่ได้ลงทะเบียนรายวชิาที่ประเมินผลเป็นเกรด A-F มาแล้วไม่ น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต และมี GPA ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบวัดคณุสมบัติไม่ต่ ากวา่ 3.50 

2.2 นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ที่มีผลงานวจิัยเพื่อท าวิทยานิพนธอ์ันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาเอกได ้

 3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) ที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร
สาขาวชิานั้นๆ 
 4. การโอนหน่วยกติและคา่คะแนนของรายวิชา 
  4.1 รายวิชาในหลักสูตรเดิมทีเ่ปน็รายวชิาเดียวกับหลักสูตรใหม่ ให้โอนหน่วยกิตได้ทุกรายวิชาที่มคี่า
คะแนน  B หรือ S แล้วน ามาคิด GPA 
  4.2 กรณีรายวิชาในหลักสตูรเดมิไม่ได้เป็นรายวิชาเดยีวกับหลักสูตรใหม่ ให้พิจารณาเทียบโอนได้โดยความ
เห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.3 การโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ ท้ังนีต้อ้งขอ
อนุมัติเคา้โครงวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศกึษาที่ได้รับอนุมัติให้เปล่ียนระดับการศึกษา 
 5. การนับระยะเวลาการศกึษาใหน้ับตามเกณฑ์ของหลักสูตรใหม่โดยนับรวมระยะเวลาตัง้แต่ลงทะเบียนครั้งแรกใน
หลักสูตรเดิม 
 6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย 
ขั้นตอนการด าเนนิการมีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.35 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้น และผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแล้วทีบ่ัณฑิตศึกษา 
พร้อมแนบเอกสาร Transcript และใบแจ้งผลการสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิ 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนตามเกณฑ์การเปล่ียนระดับการศกึษา 
 3. บัณฑิตศึกษาเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาให้ความเห็นชอบ/คณบดีลงนาม 
 4. บัณฑิตศึกษาส่งเอกสารตามขอ้ 3 ให้บัณฑิตวิทยาลัย 
 5. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ/คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
ลงนาม 
 6. บัณฑิตวิทยาลัยส่ง บว.35 ตามข้อ 5 ให้บัณฑติศึกษา 
 7. บัณฑิตศึกษาแจ้งนกัศึกษารับเอกสารตามข้อ 6 น าไปช าระค่าเปล่ียนระดับการศกึษาที่กลุ่มภารกิจบริหารงาน
ทัว่ไป ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 
 8. กลุ่มภารกิจรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของนักศึกษา แจง้บณัฑิตวิทยาลัยและ
คณะ 
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พลิกด้านหลัง 

 
 

ค าร้องขอเปลี่ยนระดบัการศึกษา 
ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที ่74/2548) 
                 วันท่ี………..เดือน……..…..พ.ศ……..…… 
เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)………………………………………รหัสประจ าตัว………………….………..…..………….… 
เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท แผน.........ปริญญาเอก แบบ.........    
สาขาวิชา..………………..........……………..…… ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ    
 แผน………...……….  แบบ……….…….………มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา  เปน็ หลักสูตร……………………
สาขาวิชา……………..………  แผน……..…… แบบ…………….…..ตั้งแต่ภาคการศึกษา………..  ปีการศึกษา….………...…
เนื่องจาก………………………………………………………................................................................................................... ........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
และขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน ท่ีเคยศึกษามาเข้าในหลักสูตรใหม่ จ านวน …….……รายวิชา รวมเป็น ……….……หน่วยกิต  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

   รหัส/ชื่อวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว หน่วย 
กิต 

เกรด รหัส/ชื่อวิชาท่ีเทียบโอน 
ไปหลักสูตรใหม่ 

หน่วย
กิต 

เกรด 
ท่ีโอน 

       
       
       

       
       
       

       
       
       

       
       
       

       
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์…………..………… 
 

ลงชื่อ………………………………………………นักศึกษา 
         (…………………………………..………………..) 
 
 

 

      บว 35 
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1.อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป/ที่ปรึกษาหลัก 2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เดิม 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ใหม่ 
  เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก………..…………. 
 
   ลงช่ือ…………………….…………… 
   (…………………….………………..) 
             อาจารย์ที่ปรึกษา 
 วันที่…….../……………./………..… 

 เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก…………….……… 
 
 ลงช่ือ……………………………… 
 (……..……………….…………….) 
              ประธานหลักสูตร 
 วันที่…….…../………….…./……..…….. 

 เห็นชอบ  
  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก…………….……… 
 
    ลงช่ือ…………………………… 
   (…………………….…………….)        
              ประธานหลักสูตร 
  วันที่………./…….……./………….….. 

4.  งานบริการการศึกษาคณะ 5. คณบด ี(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 6. บัณฑิตวิทยาลัย      
เรียน คณบด ี
        นักศึกษาดังกล่าว 
1.มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ 
2.  เป็นนักศึกษาหลักสตูรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 และลงทะเบียน
รายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D 
F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  หรือ 
   เป็นนักศึกษาหลักสูตรปรญิญา
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ที่มีผลงานวิจัยที่
จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้ 
3. สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติแล้ว 
4. เห็นสมควรน าเขา้ที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
              ลงช่ือ………………..………… 
          (………………..….……………….) 

                           ผู้ตรวจสอบ         
         วันที่……../…….……./……..….… 

 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะ 
     กรรมการประจ าคณะคราวประชุมครั้งที่
.................วันที่.......................................         
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก…………………………….…… 
…………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ…………………………………... 
    (……………..….……………….….….) 
                           คณบด ี          
     วันที่………../…….……./…..…….… 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
    นักศึกษาดังกล่าว 
 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เรียบร้อยแล้ว 
 เห็นสมควรน าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ลงช่ือ……………….……….…. 
       (……….…….……………..…….….) 
                        ผู้ตรวจสอบ             
       วันที่……../…….……./……….… 

7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 8.กลุ่มภารกิจบริหารงานท่ัวไป ส านัก
บริหาร ฯ 

9. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย คราว
ประชุมครั้งที่...........เม่ือวันที่.............มีมติ 
  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
............................................................. 
       
        ลงช่ือ…….……………………… 
   (…………….……………………..….) 
            คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย              
วันที…่…..../……….…./……….….. 

ได้รับเงินค่าเปลี่ยนระดับการศึกษา  

จ านวน ...............- บาทแล้ว ตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…….…..เลขที…่…… 

 

ลงช่ือ…………….…………………...…… 

  (……………….….………………….….) 
                ผู้ด าเนินการ  
วันที…่…..../…..………./……..… 

  นักศึกษาดังกลา่วได้รบัการเปลี่ยนระดับ
การศึกษาแลว้ 

 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ลงช่ือ…….……………………………… 
   (……………………….………….….….) 
                 ผู้ด าเนินการ       
วันที…่…..…../……….....…./…...….... 

หมายเหตุ  1. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
                  2. นักศึกษาต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณา 
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การเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.ฉบับที่ 22/2550) 
 
 

การเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา นักศึกษาสามารถท าได้ครัง้เดยีวเท่านั้นและต้องด าเนินการภายใน  
15 วัน นับถดัจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศกึษา คณะท่ีสาขาวชิาสังกัดพิจารณาการโอนรายวิชาและคา่คะแนนของ
รายวชิาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วนั นับถัดจากวันสุดทา้ยของระยะเวลาทีก่ าหนดเป็นวันยื่นค าร้อง  

คุณสมบัตขิองนกัศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน ต้องเป็นนักศกึษาที่ผ่านการคดัเลือกเขา้ศกึษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเทา่นั้น 
เกณฑก์ารเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวชิา 
 1. เกณฑ์การพิจารณาการเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวิชา 
  1.1 เป็นรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปกีารศกึษา นับจากวนัลงทะเบียนรายวชิานั้นถงึวันท่ี
มหาวิทยาลัยได้รับค าร้องขอเทียบโอน 
  1.2 มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของรายวชิาที่ขอเทียบโอน  
  1.3 เป็นรายวิชาที่สอบได้เกรดไมต่่ ากว่า B หรือ S  
  1.4 นักศึกษาต้องใชเ้วลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยา่งน้อย 1 ปีการศกึษา และลงทะเบยีนเรียน
ตามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2. เกณฑ์การพิจารณาการเทยีบโอนรายวชิาวิทยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวิชา 
  2.1 เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์อยา่งเดียว 
  2.2 โอนหน่วยกติได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกติรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
  2.3 การก าหนดสัดสว่นภาระงาน จ านวนหน่วยกติและค่าคะแนนของรายวิชาวิทยานิพนธ์ท่ีเทียบโอนได้ให้
อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ขั้นตอนการด าเนนิงานมีดงันี้ 
 1.นักศึกษายื่นค าร้อง บว.36 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ทีบ่ัณฑิตศึกษาพร้อม
แนบ Transcript และ รายละเอยีดของรายวชิาและเคา้โครงของรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ประธานหลักสูตรลงนาม 
 3. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ตามเกณฑก์ารขอเทียบโอนฯ 
 4. บัณฑิตศึกษาด าเนินการดังนี ้

4.1 กรณีเทียบโอนรายวชิาและคา่คะแนนของรายวิชา เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ/
คณบดีลงนาม 

4.2 กรณีเทียบโอนรายวชิาวิทยานิพนธ์และค่าคะแนนของรายวชิา เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยพจิารณาอนุมตัิ/คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 

 5. บัณฑิตศึกษาแจ้งนกัศึกษารับเอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 น าไปช าระคา่โอนหน่วยกิตที่กลุ่มภารกิจบริหารงาน
ทั่วไป ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 
 6. กลุ่มภารกิจรับเข้าส านกับริหารและพัฒนาวชิาการ เปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของนกัศึกษา แจ้งคณะเพื่อทราบ 
 
หมายเหตุ 1. นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเทียบโอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แนบเฉพาะ           

Transcript ประกอบการเทียบโอนเท่าน้ัน 
     2. รายวิชาท่ีเทียบโอนมาจากสถาบันอื่นไม่ต้องน ามาค านวณ GPA 
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ค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว.ฉบับท่ี 22/2550) 
        วันที…่……….เดือน……………พ.ศ………. 
เรียน  คณบด…ี………………………………………………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)…………………………….……………………รหัสประจ าตวั……………………….……..……………
เป็นนักศึกษาระดับ   ประกาศนียบตัรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท แผน..................... ปริญญาเอก 
 แบบ...................... สาขาวิชา..………….....ระบบการศึกษา    ภาคปกติ     โครงการพิเศษ    นานาชาติ     ภาษาอังกฤษ   
เคยศึกษาในหลักสูตร...........................................สาขาวิชา………………………..……….…คณะ.........…………….…………….…….……
มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………….……….…….…….….มีความประสงคจ์ะขอเทียบโอนรายวิชา เป็นครั้งแรก  จ านวน……….…….รายวิชา  
จ านวน……….หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเทียบโอนรายวิชาเรียนที่เคยศึกษามา    โอนเข้าในสาขาวิชา     เดิม     ใหม ่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ล าดับ  
  ที่ 

      รหัส/ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว   หน่วย   
   กิต 

เกรดที่
ได้ 

     รหัส/ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน 
   

หน่วย    
  กิต 

เกรด 
ที่โอน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
พร้อมนี้ได้แนบ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 2. รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชา 
(ส าหรับรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท…์……………………….. 
 
                                                                              
                      

                                                                                         ลงช่ือ……..………………………..…นักศึกษา 
                                                                                                                     (………………..………………………………) 
 
                                                                                                                                                 
 

  (พลิกด้านหลัง) 

      บว 36 
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1. อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
   เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ลงช่ือ……………………………….… 
                       (……………………………………….) 
                                       อาจารย์ที่ปรึกษา 
                        วันที่…………../……….……./……….…… 

 เห็นชอบให้ เทียบโอนหน่วยกิตและค่าคะแนน จ านวน……….….….
รายวิชา  จ านวน…………..หน่วยกิต  ในรหัสวิชา ต่อไปนี้ 

 ที่                รหัส                 เกรด            ที่                รหัส               เกรด  

  1                                                           6 

  2                                                           7 

  3                                                           8 

  4                                                           9 

  5                                                          10 

 ไม่เห็นชอบ  
เนื่องจาก…………………………………………………………………… 
                        ลงชื่อ……..………..…….……………………… 
                         (………………….…..………………………….) 
                                             ประธานหลักสูตร 
                           วันที…่……….../……….………/…….……….. 

3.  งานบริการการศึกษา 
     คณะท่ีนักศึกษาสังกัด    

4. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 6. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

เรียน  คณบดี 
      การเทียบโอนรายวิชาฯ ของนักศึกษาดังกลา่ว 
 ยื่นค าร้องเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับ   
     ถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกทีเ่ข้าศึกษา 
 ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาฯ เป็นครั้งแรก 
 มีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย 
     ฉบับที ่22/2550  ข้อที่ 5 
 เกณฑ์การพิจารณาฯเป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย ฉบับที่ 22/2550  ข้อที่ 7 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบให้เทียบ
โอน จ านวน………….รายวิชา……………หน่วยกิต 
 เห็นควรน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ เพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
 เห็นควรน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
(กรณีโอนวิทยานิพนธ์) 
 

        ลงช่ือ…………………………….…… 
       (……………………………………….) 
                         ผู้ตรวจสอบ 
     วันที่………...../……..………./….….…….. 

 อนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะในคราวประชุมครั้งที่................................ 
เม่ือวันที่.......................................................         
 ไม่อนุมัติ 
เนื่องจาก……….…………………………….. 
 
        ลงช่ือ………………….………… 
     (……………………...…………….) 
                           คณบด ี
   วันที่……….../………………./………..… 
 
5. กลุ่มภารกิจบริหารงานท่ัวไป  
  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 
ได้รับเงินค่าโอนหน่วยกิต จ านวน………….หน่วยกิต 
ตามใบเสร็จเล่มที/่เลขที่…………….. 
เป็นเงินจ านวน…………….บาทแลว้ 
 
   ลงช่ือ………………….……………… 
     (…………………...…………………….) 
                      ผู้ด าเนินการ 
   วันที…่…….../……..………./………..…… 

  ด าเนินการเทียบโอนรายวิชาแลว้ 
  แจ้งคณะที่นักศึกษาสังกัดทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงช่ือ………………….….………… 
   (…………………………………………...) 
                        ผู้ด าเนินการ 
วันที…่…….../…….….…..…./…..……..….. 

หมายเหตุ    1. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
              2. นักศึกษายื่นค าร้อง ขอโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา ได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น 
 3. ส าหรับผู้ขอเทียบโอนท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะ 

        ใบแสดงผลการเรียน ประกอบการเทียบโอนเท่าน้ัน 
 4. รายวิชาที่เทียบโอนมาจากสถาบันอื่น ไมไ่ด้น ามาค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
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ส่วนที่ 6 
   การสง่เล่มวิทยานพินธ ์
   การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระเพื่อ        
การส าเร็จการศกึษา 

                                   การส าเรจ็การศึกษา 
            การขอขยายเวลาการส าเร็จการศกึษา 
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การส่งเล่มวทิยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 
 
 
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์  

นักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธแ์ล้วให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะ โดยจัดพิมพใ์ห้ถูกต้อง
ตามรูปแบบท่ีบัณฑติวิทยาลัยก าหนดและคณะกรรมการสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามรับรองการแก้ไขภายใน 
45 วนันับจากวนัสอบ 
ขั้นตอนการส่งเล่มวทิยานพินธ์  มี 2 กรณี ดังนี ้
1. สอบผ่านโดยไม่มีแก้ไข   นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ดังนี ้
  ที่บัณฑิตวิทยาลัย  
 1.1  บว. 29   แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ ์
 1.2  บว.16    แบบส่งและรับวิทยานิพนธ ์

1.3  วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เขา้ปกซึ่งผ่านความเห็นชอบและคณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว  1 ชดุ 
     ที่บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

1.4  *บว.37   แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 
1.5  *บว.20   ใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษาและตรวจสอบหน้ีสิน 

 1.6  *บศ.15   แบบฟอร์มผลงานตีพิมพ์ในวารสาร/การน าเสนอในที่ประชุมวชิาการฯ 
       (เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาส าเร็จการศกึษา) 

2. สอบผ่านโดยมีแก้ไข   นักศึกษายื่นเอกสารตา่งๆ ท่ีบัณฑิตศึกษา ดงันี ้
 2.1  บว. 28   ใบรับรองการแก้ไข 
 2.2  บว. 29   แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ ์
 2.3  บว.16    แบบส่งและรับวิทยานิพนธ ์

2.4  วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เขา้ปกซึ่งผ่านความเห็นชอบและคณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว  1 ชดุ 
 2.5  *บว.37   แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 

2.6  *บว.20   ใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษาและตรวจสอบหน้ีสิน 
 2.7  *บศ.15   แบบฟอร์มผลงานตีพิมพ์ในวารสาร/การน าเสนอในที่ประชุมวชิาการฯ 

       (เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาส าเร็จการศกึษา) 
หมายเหตุ  *บว.37, *บว.20, *บศ.15 อาจด าเนินการภายหลัง แต่ถ้านกัศึกษาคนใดยังไม่สง่ทั้งสามแบบฟอร์มนี้ จะไม่สามารถ 
                   เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเหน็ชอบผู้ส าเร็จการศกึษาได้ 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น 
3. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดีรับทราบ บว.28 /แจง้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล 
4. นักศึกษาน าส่ง บว.28 ที่คณบดีลงนามแล้ว บว.29, บว.16,(บว.37, บว.20,บศ.15 ถา้ม)ี และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ียัง

ไม่เข้าปก ท่ีบัณฑติวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความเรียบร้อยทั่วไปของวิทยานิพนธ์ ภายใน 3 
วันท าการนับถัดจากวนัที่คณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว 

5. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีรับเอกสาร กรณีมีแก้ไขนักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน 
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6. นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 4 และ 5 แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันสอบ ใหจ้่ายค่าปรับวันละ 100 บาท กรณี
เกิน 45 วัน ถือวา่การสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ต้องขอสอบใหม่ 

 
7. บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งใบรับรองวิทยานิพนธ์ ให้คณะแพทยศาสตร์ภายใน 1 วันท าการ หลังจากที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ท่ี

แก้ไขเรียบร้อยแลว้ เพื่อใหค้ณบดีคณะแพทยศาสตร์ลงนามและส่งคืนบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 วันท าการ 
8. นักศึกษารับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีคณบดีคณะแพทยศาสตร์และคณบดีบัณฑติวิทยาลัยลงนามในใบรับรอง

วิทยานิพนธเ์รียบร้อยแลว้ที่บัณฑติวิทยาลัยน าไปเขา้เล่มเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
9. นักศึกษาส่งเอกสารต่างๆ ให้บณัฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับตั้งแตว่ันท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ดังนี้ 
 -  วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแลว้    จ านวน  4  เล่ม 
 -  วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เย็บเล่ม     จ านวน 1 เล่ม 
 -  แผ่น CD บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐาน   จ านวน 1 แผ่น 
การส่งเล่มการศึกษาอิสระ 
 นักศึกษาที่สอบผ่านการศึกษาอสิระแล้ว ให้แก้ไขรายงานการศกึษาอิสระตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะ โดย
จัดพิมพใ์ห้ถูกต้องตามรูปแบบเชน่เดียวกับวิทยานิพนธ์   อาจารยท์ี่ปรึกษาการศึกษาอิสระตรวจสอบความถูกตอ้ง  และ
คณะกรรมการสอบลงนามรับรองการแก้ไขรายงานการศกึษาอิสระภายใน 45 วันนับจากวันสอบ  
ขั้นตอนการส่งเล่มการศึกษาอสิระ 
1. นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ที่บณัฑิตศึกษา ภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีคณะกรรมการสอบลงนามรับรองการแก้ไข ดังนี้ 
 -  บว. 28  ใบรับรองการแก้ไข 

- บศ. 08  แบบฟอร์มตรวจสอบการศึกษาอิสระส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข คณะแพทยศาสตร์  
- การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เขา้ปกซึ่งผ่านความเห็นชอบและคณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด 
- *บว.37  แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระ  
- *บว.20  ใบแจง้ความจ านงส าเร็จการศกึษาและตรวจสอบหน้ีสิน 
- *บศ.15  แบบฟอร์มผลงานตีพมิพ์ในวารสาร/การน าเสนอในท่ีประชุมวชิาการฯ 

  (เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาส าเร็จการศึกษา) 
 (*บว.37, *บว.20, *บศ.15 อาจด าเนินการภายหลัง แต่ถ้านกัศึกษาคนใดยงัไม่ส่งทั้งสามแบบฟอรม์นี้ จะไม่สามารถ 
    เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ส าเรจ็การศึกษาได้) 
หมายเหตุ  ให้นักศึกษาทุกระดบั ทุกหลักสูตร ศึกษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง 
การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ เพื่อการส าเรจ็การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้น ภายใน  3  วันท าการ 
3. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดคีณะแพทยศาสตร์รับทราบ บว.28 และลงนามในใบรับรองการศกึษาอิสระ 
4. นักศึกษารับรายงานการศึกษาอิสระตามข้อ 3 ไปเขา้เล่มจ านวนตามที่หลักสูตรก าหนด 
5. นักศึกษาส่งเอกสารต่างๆ ให้บณัฑิตศึกษาภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันท่ีคณบดีลงนามรับรอง ดังนี้ 

5.1  การศกึษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ไม่เย็บเล่ม จ านวน  1 เล่ม แผ่น CD บันทึกข้อมูลฉบับเต็ม จ านวน  1 แผ่น 
5.2  การศกึษาอิสระฉบับสมบูรณ์ เย็บเล่ม จ านวน  1 เล่ม แผ่น CD บันทึกข้อมูลฉบับเตม็ จ านวน  1 แผ่น 

6. บัณฑิตศึกษาส่งเอกสารตามขอ้ 5.1  ให้ส านักวิทยบริการและเอกสารตามข้อ 5.2 ให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
7. กรณีนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 1 และข้อ 5 ให้จา่ยคา่ปรับวนัละ 100 บาท 
 
 
 



 94 

 
 

 
 
 

 บทความ  หมายถึง บทความวจิยัที่ได้จากผลการศกึษาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และต้องเป็นบทความฉบับ
เต็ม(Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว 
 การตีพิมพ์  หมายถงึ การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ในวารสารวชิาการ(Journal) ระดับชาติ
หรือนานาชาติ  รวมถึงบทความวจิัยฉบับเตม็(Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง(Proceeding) จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนดของหลักสตูรหรือแหล่งทุน 
 วารสารวิชาการ  หมายถงึ วารสารท้ังที่เป็นส่ิงตีพมิพ์และ E-Journal ทางวชิาการท่ีมกี าหนดออกแน่นอนและมีการ
ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเป็นที่ยอมรับในสาขาวชิา  และบทความที่จะได้รับการตีพิมพต์้องผ่านการกล่ันกรองคุณภาพ
จาก Peer Review ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติต้องอยู่ในฐานของ SCOPUS หรือ ISI Web of science ส่วนวารสารระดับชาติ 
อย่างน้อยต้องอยู่ในฐาน TCI  
 ผู้ประเมินอิสระ(Peer Review) หมายถงึ ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกที่เป็นผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมิน
คุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารน้ันๆ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา จะต้องมกีารตีพมิพ์บทความวิจยัของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพือ่การส าเรจ็
การศึกษา ดังนี้  

1. บทความวจิัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม ไมใ่ช่บทคดัย่อหรือบทคัดย่อ 
    ขนาดยาว 

 2. บทความที่ใช้เพื่อประกอบการส าเร็จการศึกษาต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
3. บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษา

ทั้งหมด มใิชเ่ขียนจากการวิเคราะห์ สรุปทบทวนผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง (Review Article) 
4. รูปแบบตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทน า (ที่มา ความส าคัญของปัญหา) วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย  
     สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิงหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารท่ีตีพิมพ์ 
5. การตีพิมพ์บทความเพือ่การส าเร็จการศกึษาของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

5.1 นักศึกษา ปริญญาเอก แบบ  1(2) / 1.1 และ 1(1) / 1.2 จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานที่เป็นส่วน 
หน่ึงของวิทยานิพนธ์ ตีพมิพ์ หรือ ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

5.2 นักศึกษา ปริญญาเอก แบบ 2(2) / 2.1 และ 2(1) / 2.2  จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของวิทยานิพนธ์ ตีพมิพ์ หรือ ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ 

5.3 นักศึกษา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1) / ก1 และ ก(2) / ก2 จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ ์หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการทีเ่ป็นที่ยอมรับใน
สาขาวชิา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ หรือน าเสนอในการประชมุวชิาการที่บทความ
วิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง(Proceeding) ที่มีการประเมินจากผู้ประเมิน
อิสระ(Peer Review)  

การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษา 
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มข.(ฉบับที่ 66/2550) 

ประกาศมข.(ฉบับที่ 2143/2554) 
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5.4 นักศึกษา ปริญญาโท แผน ข  จะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความการศกึษาอิสระหรือบทความที่เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาอิสระ ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือน าเสนอในการประชุม
วิชาการที่บทความวจิัยฉบับเต็ม(Full  Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง(Proceeding)  

ขั้นตอนการด าเนนิการ ส าหรับนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ ์
กรณีบทความตีพิมพ์แลว้ 
 1. ส่งเอกสารการตีพิมพ์ ส าเนาปกหน้า / ปกในวารสาร หรือ Proceeding พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความ พร้อม

บทความฉบบัเต็มแนบมากับผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
2. CD บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์  จ านวน  1  แผ่น 
3. ส่งเอกสารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
กรณีมีใบตอบรับให้ตพีิมพ ์
 1. ส่งใบตอบรับฯท่ีระบุเดือน /ปี ของวารสารฯ พร้อมบทความฉบบัเต็มที่ส่งไปตีพมิพ์ ส าเนาปกหน้า / ปกในวารสารฯฉบับ

ล่าสุด พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  ทั้งนี้ระยะเวลารอการตีพิมพ์ฯระดับชาติไมเ่กิน 1 ปี  นานาชาติ ไม่เกิน 2 ปี  
     นับจากวันท่ีใช้หนงัสือตอบรับเพื่อการส าเร็จการศกึษา 
2. CD บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์  จ านวน  1  แผ่น 
3. ส่งเอกสารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ขั้นตอนการด าเนนิการ ส าหรับนักศึกษาที่ท าการศึกษาอิสระ 
กรณีบทความตีพิมพ์แลว้ 
 1. ส่งเอกสารการตีพิมพ์ ส าเนาปกหน้า / ปกในวารสาร หรือ Proceeding พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความ  บทความฉบับ

เต็มพร้อมเล่มการศึกษาอิสระ 
2. CD บันทึกข้อมูลการศึกษาอิสระ  จ านวน  1  แผ่น 
3. ส่งเอกสารตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่บัณฑิตศึกษา 
กรณีมีใบตอบรับให้ตพีิมพ ์
1. ส่งใบตอบรับฯท่ีระบุเดือน /ปี ของวารสารฯ พร้อมบทความฉบบัเต็มที่ส่งไปตีพมิพ์ ส าเนาปกหน้า / ปกในวารสารฯฉบับ

ล่าสุดพร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์  
2. ส่งเอกสารตามข้อ 1 ที่บัณฑิตศึกษา 
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การส าเร็จการศึกษา 

 
 

คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศกึษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54 ทั้งนี ้
“คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมตัิการส าเร็จการศึกษาและให้ถือวนัที่ได้รับอนุมัติเปน็วนัส าเร็จการศึกษา” 
 
นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจะส าเร็จการศกึษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก(1), ก1 แผน ก แบบ ก(2), ก2 แผน ข 
1. สอบได้จ านวนหน่วยกติ 
    ครบตามหลักสูตร 

1. สอบได้จ านวนหน่วยกติ 
    ครบตามหลักสูตร 

1. สอบได้จ านวนหน่วยกติ 
    ครบตามหลักสูตร 

2. ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐานตาม
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2548, 
ฉบับที่ 7/2550 และฉบับที่ 4/2551 

2. ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐานตาม
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 77/2548, 
ฉบับที7่/2550 และฉบับที4่/2551 

2. ภาษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐานตาม
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 77/2548, 
ฉบับที่7/2550 และฉบับที4่/2551 

3. สอบผ่านวิทยานิพนธ ์ 3. สอบผ่านวิทยานิพนธ ์ 3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  
(Comprehensive   Examination) และ
สอบผ่านการศึกษาอิสระ 

4. จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตพีิมพ์ หรือ 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร 
วิชาการทีเ่ป็นที่ยอมรับในสาขาวชิา หรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่
ได้รับ หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการที่
บทความวจิัยฉบับเตม็(Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง    
(Proceeding) ที่มีการประเมินจากผู้
ประเมินอิสระ(Peer Review) (บว.37) 

4. จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตพีิมพ์ หรือ 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสาร 
วิชาการทีเ่ป็นที่ยอมรับในสาขาวชิา หรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือทุนที่
ได้รับ หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการที่
บทความวจิัยฉบับเตม็(Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่อง    
(Proceeding) ที่มีการประเมินจากผู้
ประเมินอิสระ(Peer Review) (บว.37) 

4. จะต้องมีผลงานการตีพมิพ์บทความ
การศึกษาอิสระหรือบทความที่เปน็ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ
น าเสนอในการประชมุวชิาการท่ีบทความ
วิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่อง(Proceeding)  
(บว.37) 

5. ไม่มีหน้ีสินค้างช าระกับส านักวิทยบริการ
และสาขาวชิา (บว.20) 

5. ไม่มีหน้ีสินค้างช าระกับส านักวิทยบริการ
และสาขาวชิา (บว.20) 

5. ไม่มีหน้ีสินค้างช าระกับส านักวิทยบริการ
และสาขาวชิา (บว.20) 

6. GPA  เท่ากับ 0.00 6. GPA ไม่ต่ ากวา่ 3.00 6. GPA ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี ้                                    

แบบ 1(1)/1.2, 1(2)/1.1 แบบ 2(1)/2.2,  2(2)/2.1  
1. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสูตร 1. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสูตร 
2. ผ่านเกณฑก์ารประเมินความรูค้วามสามารถทาง

ภาษาต่างประเทศ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 76/2548 และ ฉบับที่ 3/2551  

2. ผ่านเกณฑก์ารประเมินความรูค้วามสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 76/2548 และ ฉบับที่ 3/2551  

3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 
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แบบ 1(1)/1.2, 1(2)/1.1 แบบ 2(1)/2.2,  2(2)/2.1  
4. สอบผ่านวิทยานิพนธ ์ 4. สอบผ่านวิทยานิพนธ ์
5. จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธต์ีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (บว.37) 

5. จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธต์ีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวชิา หรือเป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรหรือทุนที่ได้รับ (บว.37) 

6. ไม่มีหน้ีสินค้างช าระกับส านักวิทยบริการและสาขาวิชา (บว.20) 6. ไม่มีหน้ีสินค้างช าระกับส านักวิทยบริการและสาขาวิชา (บว.20) 
7. GPA. เท่ากับ 0.00 7. GPA. ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
 
ขั้นตอนการด าเนนิการ 
1. นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันท่ีคณบดีลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์  ท่ีบัณฑิต

วิทยาลัย ดังนี ้
 1.1 เย็บเล่ม จ านวน 4 เล่ม 
 1.2 ไม่เย็บเล่ม จ านวน 1 เล่ม 
 1.3 CD บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ ์จ านวน 1 แผ่น 
2. บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกการรับเอกสารลงในระบบ นักศึกษารับหลักฐานการส่ง 
3. บัณฑิตวิทยาลัย แจง้คณะฯ ให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.1  กรณี นักศึกษาส่งหลักฐานการตีพิมพ์ครบถ้วนแล้ว บัณฑติวทิยาลัยจะมีบันทึกข้อความแจง้คณะเป็น 
       ลายลักษณ์อักษร เมื่อบัณฑติศึกษาได้รับเรยีบร้อยแล้วจึงจะน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ

เห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
3.2  กรณี นักศึกษายังไม่ได้ส่งหลักฐานการตีพิมพ์ บัณฑติวิทยาลัยจะแจง้คณะเพื่อแจง้นักศกึษาด าเนินการ   เมื่อ

นักศึกษาด าเนินการเรยีบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะแจง้คณะทราบอีกครัง้      และบัณฑิตศึกษาจะน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศกึษาไดก้็ต่อเมื่อได้รับบันทึกข้อความเรียบร้อยแล้ว 

4. บัณฑิตศึกษา ด าเนินการขออนุมัติปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ภายใน 1 วนัท าการถัด
จากวนัทีค่ณะกรรมการประจ าคณะเหน็ชอบ 
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แบบฟอร์มตรวจสอบวทิยานพินธ ์
ส าหรับนกัศึกษาหลกัสตูรระดับบัณฑติศึกษา  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

[นักศึกษาทีส่อบวิทยานิพนธ์แล้ว  ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ส่งมาพร้อมกับวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์] 

---------------------------- 
 (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………รหัสประจ าตัว………………………..…….
หลักสูตร……………………….……………………........ สาขาวิชา.................……………………ขอส่งวิทยานิพนธ์  
จ านวน…………..หน้า (นับจากบทท่ี1-หน้าสุดท้าย หรือถึงหน้าประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติตาม
หัวข้อต่อไปนี้  เรียบร้อยแล้ว  คือ 
.....1. ชื่อวิทยานิพนธ์  ทุกแผ่นท่ีปรากฎทั้งในปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมขี้อความตรงกัน    และ

ตรงกับเค้าโครงท่ีเสนอไว้ 
.....2. ตรวจสอบปกทุกปก 

         จัดรูปแบบการพิมพ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ เหมือนกัน ท้ังจ านวนแถว  แบบและขนาดของตัวอักษร  
            (ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกปก ยกเว้นศัพท์เฉพาะท่ีต้องพิมพ์ตัวเขียนเล็ก)      

         ชื่อวิทยานิพนธ์ฯ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ  
.....3. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ชื่อเหล่าน้ีแล้ว 

          ค าน าหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ถูกต้อง รวมทั้งการสะกดค าตรงกันกับข้อมูลในทะเบียน ประวัต ิ     
ของส านักพัฒนาและบริหารวิชาการ 

          ชื่อปริญญา  สถาบัน  สาขาวิชา  ท่ีปกทุกปก  ใบรับรอง  บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
            (ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชาท่ีส่วนล่างของปกทุกปก ลดขนาดอักษรลงขนาดเล็กกว่าชื่อวิทยานิพนธ์  1 ระดับ) 
.....4. ตรวจสอบความถูกต้องของค าน าหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ สกุล  อาจารย์ท่ีปรึกษาฯ       

คณบดี  ในใบรับรองและในบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
.....5. ตรวจสอบปี พ.ศ.  ค.ศ. (หมายถึงปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
.....6. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหน้าแรกของบทคัดย่อจะไม่พิมพ์อักษรล าดับหน้า 
.....7. ค าอุทิศและกิตติกรรมประกาศมีเนื้อความไม่เกินอย่างละ 1 หน้า (ค าอุทิศมีหรือไม่มีก็ได้)  ลงชื่อนักศึกษาในกิตติกรรมประกาศไม่

ใส่ค าน าหน้านาม  
.....8. ตรวจสอบการใส่ล าดับพยัญชนะ ก  ข  ค…….. หรือเลขโรมัน(กรณีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่หน้าบทคัดย่อภาษาไทยเป็นต้น

มา  จนถึงหน้าสุดท้ายก่อนขึ้นบทท่ี 1  โดยทุกหน้าแรกของบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ ค าอุทิศ(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ และ
หน้าแรกของทุกสารบัญไม่ใส่อักษรล าดับหน้า 

.....9. ตรวจสอบสารบัญทุกประเภท  ชื่อบท  ชื่อหัวข้อ  ชื่อตาราง ชื่อภาพ  เลขล าดับหน้า  ตรงกันและมีข้อความเหมือนกันระหว่าง
ในสารบัญกับในเล่ม  กรณีมีสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวกได้รวมอยู่ในสารบัญตารางหรือสารบัญภาพ
แล้ว(ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรจัดท าสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวก) 

..…..1 . ตรวจสอบการใส่ หรือไม่ใส่หัวข้อย่อย(เช่น 1.1 หรือ 1.1.1)  (ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรใส่หัวข้อย่อยในสารบัญ) 
           ไม่ใส่หัวข้อย่อยในสารบัญ ตรวจสอบทุกบทแล้ว 

           ใส่หัวข้อย่อยในสารบัญ และใส่ทุกบทท่ีมี  ตรวจสอบทุกบทแล้ว 
.......11. ตรวจสอบสิ่งเหล่าน้ีแล้ว คือ 
           การตั้งค่าหน้ากระดาษเท่ากัน สม่ าเสมอกันทุกหน้า และใช้กระดาษขาว ชนิดไม่ต่ ากว่า 80 แกรมท้ังหมด   

           รูปแบบการพิมพ์บทท่ี  หัวข้อใหญ่  หัวข้อย่อยระดับที่ 1 หัวข้อย่อยระดับที่   …  (การใช้ขนาดอักษร  การใช้ตัวหนาหรือ ไม่
หนา การย่อหน้า การเว้นระยะบรรทัด) พิมพ์เป็นระบบเดียวกัน สม่ าเสมอ ท้ังเล่ม 

           ขึ้นบทใหม่ทุกบท  หน้าแรกไม่ใส่เลขล าดับหน้า   หน้าท่ีใส่เลขล าดับหน้า เลขอักษรเป็นแบบและขนาดเดียวกันท้ังหมด   
              จุดท่ีพิมพ์เลขหน้าได้พิมพ์จุดเดิมสม่ าเสมอเท่ากันทุกหน้า  

บว.29 
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             วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพ์เป็นภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ให้ใช้ตัวพิมพ์ แบบ    EucrosiaUPC 
หรือ AngsanaUPC หรือ  Angsana New อย่างใดอย่างหน่ึงตลอดท้ังเล่ม  
             วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษท้ังเล่ม ให้ใช้  Times New Roman   
.....12. ตรวจสอบตาราง 
             ตารางท่ีมีเนื้อหาไม่เกิน 1 หน้า ได้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน (แยกพิมพ์ตารางมากกว่า 1 หน้า เฉพาะตารางที่มีเน้ือหายาวเกิน1 หน้า 

เท่าน้ัน) 
            กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดท่ี 2 ขึ้นไปพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก 

            ตารางที่มีต่อหน้าท่ี 2  ทุกหน้าท่ีต่อ ได้พิมพ์ท้ังล าดับท่ีของตารางและชื่อตาราง  จบชื่อตารางพิมพ์ค าว่า (ต่อ) หรือ (Cont.) กรณี
ท่ีพิมพ์วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

…….1 . ตรวจสอบภาพ 
            ล าดับท่ีและชื่อภาพทุกภาพพิมพ์ไว้ใต้ภาพ 

            กรณีชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดท่ี 2 ขึน้ไป  พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพในบรรทัดแรก 

            กรณีภาพต่อเนื่อง (มีภาพเกิน 1 หน้า) พิมพ์ล าดับท่ีภาพและชื่อภาพท่ีหน้าแรกของภาพ  และทุกหน้าท่ีต่อได้พิมพ์ท้ังล าดับท่ี
ของภาพและชื่อภาพ  จบชื่อภาพพิมพ์ค าว่า (ต่อ)  หรือ (Cont.) กรณีท่ีพิมพ์วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

.....14. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
            ใช้แบบท่ี 1 ทุกรายการ โดยเป็น    บรรณานุกรม     เอกสารอ้างอิง 

            ใช้แบบท่ี 2 ทุกรายการ และเป็นเอกสารอ้างอิง 

            ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ในเน้ือเรื่องกับท้ายเล่มแล้ว  ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

            หน้าแรกไม่พิมพ์เลขล าดับหน้า 

            ตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียงและพิมพ์อ้างอิงท้ายเล่มแล้ว รวมทั้งการใช้และการเคาะวรรคตามหลังสัญญลักษณ์ 
               .  ,  :  ;   การใช้หรือไม่ใช้ตัวหนา ตัวหนาเอนหรือไม่เอน  ถูกต้องทุกรายการแล้ว  

            กรณีท่ีมีผู้แต่งคนเดิม แล้วขีด           .  . ได้ขีดเท่ากันทุกรายท่ีมีขีดจุด  (ไม่ใช้ ............) 
            ขึ้นหน้าใหม่ท่ีผู้แต่งคนเดิมแล้วขีด           .  .  ได้พิมพ์ค าเต็ม  ไม่ใช้           . . (ถ้ามี) 

            กรณีพิมพ์สุดหน้ากระดาษ  ได้ยกรายการไปพิมพ์หน้าถัดไป  ไม่พิมพ์รายการผู้แต่งแยกหน้า   
.....15.  ภาคผนวก   
            แผ่นแรกพิมพ์ค าว่า ภาคผนวก(นับหน้าแต่ไม่ใส่เลขล าดับหน้า)  หน้าถัดไปได้พิมพ์เลขล าดับหน้าแล้วและพิมพ์เลขล าดับหน้า

จนจบเล่ม   
            กรณีมีภาคผนวก  ก  ข  ค.... นับหน้าแต่ไม่พิมพ์เลขล าดับหน้า หน้าถัดจากภาคผนวก  ก  ข  ค.........พิมพ์เลขล าดับหน้าแล้ว  

และพิมพ์เลขล าดับหน้าจนจบเล่ม   
.....16. กรณีวิทยานิพนธ์ มีมากกว่า 160 หน้า  พิมพ์แบบ 2 หน้า (ตั้งแต่บทท่ี 1- หน้าสุดท้าย) 
            หน้าเหล่าน้ี  อยู่ท่ีหน้าเลขคี่ท้ังหมดแล้ว  คือ  ขึ้นบทใหม่ทุกบท   เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  ภาคผนวก  ภาคผนวก   
                ก  ข  ค....  ประวัต(ิถ้าใส่)  โดยหน้าท้ังหมดเหล่าน้ีไม่พิมพ์เลขล าดับหน้า 
            หน้าท่ีว่างคือหน้าก่อนท่ีจะขึ้นบทต่อไป ซึ่งไม่มีเน้ือหาท่ีจะพิมพ์  ได้นับหน้าแต่ไม่พิมพ์เลขล าดับหน้า 

            หน้าภาคผนวก ก  ข  ค....(กรณีมี)ซึ่งเป็นหน้าเลขคี่  ได้นับหน้าแต่ไม่พิมพ์เลขหน้า และด้านหลังของหน้าภาคผนวก  ก  ข  ค.... 
ซึ่งเป็นหน้าเลขคู่ได้นับหน้าแต่ไม่พิมพ์เลขล าดับหน้าและไม่พิมพ์ข้อความใดๆ   

            เนื้อหาในภาคผนวกได้พิมพ์ด้านหลังด้วยแล้ว   
.....17. กรณีใส่ประวัตินับหน้า(เลขคี่)  แต่ไม่พิมพ์เลขล าดับหน้า   
   

        
 

 

แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์ 

(ลงชื่อ)..........................................
นักศึกษา 

(.......................................) 

โทร........................................... 
บว. 16 
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(ใช้ข้อมูลต่างๆ ท่ีส าคัญในการตรวจสอบ ร่วมกับแบบ บว. 27-28 และตามประกาศ บว. ฉบับท่ี 72/2548 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ) 

1. นักศึกษา  3.6  เล่มวิทยานิพนธ์   ม ี
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ..............   ไม่สมบูรณ์ (บว. จะไม่รับ และจะส่งคืน นศ.ทันที) 

เรียน      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                     (ตรวจสอบรายละเอียดกับด้านหลังเอกสารน้ี) 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................  3.7  ใบรับรองวิทยานิพนธ์  ม ี

รหัสประจ าตัว ..............................................................นักศึกษาระดับ        มีแก้ไข (ส่งคืนให้ นศ.แก้ไข) 
 ปริญญาโท      ปริญญาเอก  หลักสูตร………..……….........   ไม่มี (บว. จะไม่รับ และส่งคืน นศ.ทันที) 
สาขาวิชา...................………………….………..ได้สอบวิทยานิพนธ์       3.8  ใบรับรองการตรวจสอบการอ้างอิง (คณะเกษตรศาสตร์ ทุก 
ผ่านแล้วเมื่อวันท่ี.............................……..............โดยสอบผ่านแบบ  สาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจการเกษตร) 
 ไม่มีแก้ไข (อ้างอิงตาม บว.27) และครบก าหนดส่งฉบับ  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
สมบูรณ์ภายในวันท่ี.......................................และข้าพเจ้าได้ส่งฉบับ   มี (ให้แนบมาส่งด้วย)    ไม่มี 
สมบูรณ์ตามก าหนด พร้อมเอกสารต่างๆ ตามที่แนบมาพร้อมน้ี  - ให้นักศึกษามารับวิทยานิพนธ์ที่ One Stop Service บว.  
 มีแก้ไข (ตาม บว. 27-28) โดยคณะกรรมการสอบเห็นชอบ  ไปแก้ไขภายในวันที่......................……………...(ดูข้อ 3.2 ของ 
การแก้ไขเมื่อวันท่ี.....................................................และต้องส่งฉบับ  เอกสารนี้) 
สมบูรณ์หลังจากคณะกรรมการสอบเห็นชอบการแก้ไขแล้ว   
ภายใน 3 วันท าการ  คือต้องส่งภายในวันท่ี………...............................  ลงชื่อ.............................................จนท. บัณฑิตวิทยาลัย 
และข้าพเจ้าได้ส่งฉบับสมบูรณ์ภายในก าหนด พร้อมเอกสารต่างๆ                         (............................................) 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้  - ส่งให้งานตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์   วันท่ี................................ 
  - วพ. ครบก าหนด 45 วัน คือวันท่ี.................................................... 
2.  หลักฐานการตีพิมพ์ (นศ.ต้ังแต่รหัส 48 ขึ้นไป ทุกคนต้องกรอก)   
 ใบตอบรับเอกสารการตีพิมพ์พร้อมหลักฐานเอกสารท่ี            4. งานตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ด าเนินการ 

ส่งตีพิมพ์     4.1  ตรวจสอบค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล สาขาวิชา  
 หลักฐานการตีพิมพ์ เช่น วารสาร, รายงานการประชุมสัมมนา       แผนการศึกษา สถานภาพแล้วถูกต้อง  ยังไม่ตรงกับ 
 ส่งไปขอตีพิมพ์แล้ว แต่ยังไม่ได้หลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอให้นศ.แก้ไขข้อมูล 

(ให้ระบุข้อวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์)    
 ยังไม่ได้ด าเนินการส่งบทความตีพิมพ์ (ให้ นศ. รีบด าเนินการ                                    ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ 

ทันที)                                     วันท่ี.......................................... 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  4.2  ตรวจสอบรูปแบบ 

  (นศ. รับไปแก้ไขช้าและส่งคืนช้ามีค่าปรับ ตรวจสอบกับประกาศ  
ลงชื่อ.....................................…..นักศึกษา  บว. ฉบับท่ี 72/2548 ข้อ 9.3)  

(..............................................)  ครั้งที่ 1   - ตรวจเสร็จวันท่ี.................ก าหนดรับไปแก้ไขวันท่ี.............. 
                                  โทรศัพท์.....................................................   - รับไปแก้ไขวันท่ี................................ผู้รับ............................. 
3. กลุ่มอ านวยการตรวจสอบ   - ก าหนดส่งท่ีแก้ไขแล้ววันท่ี..................……………………..... 

3.1   ส่งฉบับสมบูรณ์ตามก าหนดถูกต้อง   - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว...................... 
3.2  แบบ บว. 27  มี (วันท่ีส่งเล่ม วพ.เป็นไปตามประกาศท่ี   - นศ.ส่งคืนการแก้ไขเมื่อวันท่ี.......................เจ้าหน้าท่ี บว........ 

เกี่ยวข้อง)   - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว...................... 
3.3  แบบ บว. 28  มี (สอบผ่านแบบมีแก้ไข ต้องแนบ  ครั้งที่ 2   - ตรวจเสร็จวันท่ี.......................ก าหนดรับไปแก้ไขวันท่ี......... 

ทุกครั้ง)   - รับไปแก้ไขวันท่ี......................................ผู้รับ........................ 
3.4  แบบ บว. 29  มี    ไม่มี (ให้แนบส่งมาด้วย)   - ก าหนดส่งท่ีแก้ไขแล้ววันท่ี..................……………………...... 
3.5  แบบ บว. 37 (กรอกข้อมูลและพิมพ์ออกจากระบบ GSMIS)   - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว...................... 
 มี    ไม่ม ี (ให้แนบส่งมาด้วย)   - นศ.ส่งคืนการแก้ไขเมื่อวันท่ี.......................เจ้าหน้าท่ี บว........ 

 - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว...................... 
ครั้งที่ 3   - ตรวจเสร็จวันท่ี.......................ก าหนดรับไปแก้ไขวันท่ี..........  5. กลุ่มอ านวยการ 
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 - รับไปแก้ไขวันท่ี......................................ผู้รับ.........................  เรียน   คณบดี 
 - ก าหนดส่งท่ีแก้ไขแล้ววันท่ี..................……………………......  เพื่อพิจารณาลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว.......................   
 - นศ.ส่งคืนการแก้ไขเมื่อวันท่ี.......................เจ้าหน้าท่ี บว..........    ................................................. 
 - ค่าปรับ....................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว.................................  (.................................................) 

ครั้งที่ 4   - ตรวจเสร็จวันท่ี.......................ก าหนดรับไปแก้ไขวันท่ี...........  ................./................/................ 
 - รับไปแก้ไขวันท่ี......................................ผู้รับ.........................   
 - ก าหนดส่งท่ีแก้ไขแล้ววันท่ี..................…………………….......  6. นักศึกษา 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว.......................  ข้าพเจ้าได้รับเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อน าไปเข้าปกแล้วเมื่อ 
 - นศ.ส่งคืนการแก้ไขเมื่อวันท่ี.......................เจ้าหน้าท่ี บว.........  วันท่ี.............................. 
 - ค่าปรับ..............................บาท  เจ้าหน้าท่ี บว.......................   ................................................. 

4.3  เลขสันปก ............-....................ออกวันท่ี..............................  (.................................................) 
  ................./................/................ 

ลักษณะวิทยานิพนธ์ท่ีไม่สมบูรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งคืนนักศึกษาเมื่อตรวจพบ) 
และเอกสารส าคัญประกอบการส่งวิทยานิพนธ์ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ลงนามรับรองแล้ว พร้อมที่จะเสนอคณบดี  ท่ีหลักสูตรสังกัดและคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ลงนาม และพร้อมท่ีจะเข้าเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไปน้ัน จึงไม่ควรจะมีลักษณะท่ีไม่สมบูรณ์และไม่สมควรส่งมา ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1. ลักษณะวิทยานิพนธ์ที่ไม่สมบูรณ์ 

1.1 ไม่มีใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
1.2 ไม่มีส่วนส าคัญ เช่น 

1.2.1 บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ (ไม่มีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือท้ังสองอย่าง) 
1.2.2 สารบัญ (ไม่ว่าจะเป็นสารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ ท้ังหมดหรือขาดอย่างใดอย่างหน่ึงหรือแม้

ขาดหายไปเพียงหน้าเดียว) 
1.2.3 เลขหน้า (ไม่ว่าจะไม่มีทั้งเล่ม หรือไม่มีเป็นบางส่วน) 

1.3 ภายในเล่มที่แสดงให้เห็นว่าไม่เรียบร้อย ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ 
1.3.1 การเขียนเลขหน้าด้วยดินสอ หรือปากกา หรือการพิมพ์แปะทับเลขหน้ามาเป็นจ านวนมาก 
1.3.2 การเขียนข้อความต่าง ๆ แทรกไว้ในเน้ือหาด้วยดินสอ หรือปากกา คล้ายกับยังไม่ได้แก้ไข หรือแก้ไขยังไม่

เสร็จ 
1.3.3 ภาพรวมของตัวเล่ม ตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษท่ีไม่สม่ าเสมอกันตั้งแต่ปกนอก การใช้อักษรหลายแบบ 

หลายขนาดปะปนกัน การใช้กระดาษหลากหลาย ท้ังต่ ากว่า 80 แกรม สีไม่ขาวสะอาดสม่ าเสมอปะปนกัน
ตลอดท้ังเล่ม รวมท้ังการพิมพ์ผิดในระยะเบื้องต้นมากมายหลายหน้า หลายจุดนับไม่ถ้วน ซึ่ งเป็นข้อความ
หรือเรื่องพื้นฐานท่ีควรตรวจพบในครั้งแรกก่อนส่งมา (ท้ังหมดของข้อน้ี หรือเพียงบางส่วนของข้อน้ี) 

2. เอกสารส าคัญประกอบการส่งวิทยานิพนธ์ 

ในการส่งวิทยานิพนธ์จะต้องแนบเอกสารส าคัญมาด้วยโดยบัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบ หากไม่พบก็จะไม่รับ
วิทยานิพนธ์ เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลส าคัญจากเอกสารเหล่าน้ีซึ่งได้แก่  

2.1 แบบ บว. 28 (ยกเว้นสอบผ่านโดยไม่มีแก้ไข) 
2.2 แบบ บว. 29 
2.3 แบบ บว. 37 
2.4 ใบรับรองการเขียนอ้างอิงโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชา

ส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (เฉพาะอ้างจากวารสาร)  และ
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
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แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์ ระดับบัณฑติศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................สกุล.......................................รหัส............................................ 
หลักสูตร.....................................................แผน...........แบบ...........สาขาวิชา................................................................... 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
2.ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์ 
    มีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปเล่มวิทยานิพนธ ์    ไม่มี         มีการเผยแพร่ (ตามเอกสารที่แนบ) 

(*** หากยังไม่ได้รับการตอบรบัให้ลงตีพิมพใ์นวารสารน้ันๆ  ถือว่ายังไม่มีการเผยแพร่***) 
 2.1 การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวชิาการ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ให้นักศึกษาแนบใบตอบรับการตีพิมพ์พร้อมบทความฉบับเต็ม และถ้ามีการตีพิมพ์แล้วให้ถา่ยเอกสาร ส าเนา     
ปก, สารบัญ และบทความที่อยู่ในเล่ม 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อดา้นหลัง) 
 

ชื่อ/คณะผู้เขียน................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีที่ได้ตอบรับ...................................................................................................................... 
ชื่อบทความ
........................................................................................................................................................... 
ค าส าคัญ
........................................................................................................................................................... 
เอกสารอ้างอิง  มี     ไม่มี 
ชื่อวารสาร.......................................................................................................................................... 
ปีที่............... ฉบับที่...............เดือน.......................................ปีพ.ศ.ที่พิมพ์.....................หน้า 
 การประเมินบทความ    มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)  ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
 สถานภาพการเผยแพร่         ตีพิมพ์แล้ว        ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ ์  
 เป็นวารสารที่มีการเผยแพร่ในระดับ    ชาติ         นานาชาต ิ
 

บว 37 
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2.2 การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 ได้รับการจดสทิธิบตัร  

ชื่อผลงาน............................................................................................................................................. 
เลขที่....................................................วันอนุมัตคิ าขอ........................................................................” 
หนว่ยงานทีอ่นุมตัิค าขอ...................................................................................................................... 

2.4 การเผยแพร่ในรูปแบบอืน่ๆ  
.................................................................................................................................................................... 
2.5 ขณะนี้ยังไม่สามารถเผยแพร่หรือตพีิมพ์ผลงานได้ เนื่องจาก (โปรดระบุรายละเอียด เช่น มีการจด

สิทธิบตัร  หรือเปน็เงือ่นไขของการรับทนุจากแหล่งทุน (ระบุแหล่งทุน) 
.................................................................................................................................................................... 
2.6 รางวัล/สร้างชือ่เสียงใหก้ับสถาบัน(ชื่อรางวลั)...................................................................................... 

 
        *** หากมีปัญหาสามารถตดิต่อข้าพเจา้ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์..................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ.................................................................นักศึกษา 
                       (............................................) 
                               ........./............/........... 

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
                (............................................) 
                      ........./............/........... 
 

ลงชื่อ................................................จนท.บัณฑิตศึกษาคณะ 
                      (............................................) 
                              ........./............/........... 

ลงชื่อ...................................................................จนท.บว. 
                (............................................) 
                      ........./............/........... 

 
 

ใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สนิ 

 

ชื่อ/คณะผู้เขียน................................................................................................................................... 
รูปแบบการน าเสนอ   โปสเตอร์     บรรยาย     ปีที่.........................ฉบับที่................................ 
ชื่อผลงานทีน่ าเสนอ
............................................................................................................................................................ 
ชื่อการประชุม
............................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่จดัประชุม......../.........../.......... ถึงวันที่......../.........../.........หน่วยงาน/องค์กรทีจ่ัด
ประชุม (ถ้ามีหนว่ยงานร่วมให้ระบุ)....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
สถานที่จดัประชุม...................................................................(จังหวัด/รัฐ)........................................... 
การตีพิมพ์ Proceeding Full Paper   มี      ไม่มี หน้าทีพ่ิมพ์................................... 

การประเมินบทความ   มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)  ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  
เป็นการเผยแพร่ระดับ    ชาติ     นานาชาต ิ
รางวัลที่ได้รับ  ดีเด่น     ดี      ชมเชย  
 

 

 

     บว 20 
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ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ตามระเบยีบ มข.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 ข้อ 56) 
 

                           วันท่ี……..……เดือน…….………พ.ศ…………..…. 
เรียน  คณบดี…………………………………….………………………………………..(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 

ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)......................……………………………..รหัสประจ าตัว.……..…………...……….….….…... 
เป็นนักศึกษาระดับ      ประกาศนียบัตรบัณฑิต     ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง    ปริญญาโท แผน................................  
 ปริญญาเอก แบบ.............สาขาวิชา....…………..………….ระบบการศึกษา   ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ    
 ภาษาอังกฤษ    คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา     ต้น    ปลาย   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา…….................… 
และข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดดังน้ี 
1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 สอบได้จ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว      ครบ     ไม่ครบ  และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม...........      
     (ยกเว้นแผนการเรียนท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์จะไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม) 
 ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้     ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ    ผ่าน    ไม่ผ่าน และได้ผลสอบเป็น      Excellent      Good       Pass 
 ผลงานวิทยานิพนธ์  ได้ตีพิมพ์แล้ว จ านวน .......... เรื่อง   และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ จ านวน ......... เรื่อง  
     (เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา คือ ได้ตีพิมพ์ และ/หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า................เรื่อง) 
 ได้ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เข้าปกท่ีบัณฑิตวิทยาลัย หรือได้ส่งรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่
เข้าปก ท่ีคณะนักศึกษาสังกัด เรียบร้อยแล้ว  

2.ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
ส านักวิทยบริการ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว  ไม่มีหน้ีสิน 

 

          ลงชือ่………………………………….…ผู้ตรวจสอบ 

              (……………………………….……….…..) 

              วันท่ี…………/………………./……………..                                           

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีหน้ีสิน 

 

     ลงชื่อ…………………………………………ผู้ตรวจสอบ 

         (……………………………………………..) 

          วันท่ี.…………/…………./………….. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี............หมู่ที.่...............หมู่บ้าน/บ้าน......................................ต าบล.......................... 
อ าเภอ..........................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์........................โทรศัพท์มือถือ.............................. 
สถานท่ีท างาน.................................................. เลขท่ี............หมู่ที.่...............หมู่บ้าน/บ้าน........................................ ต าบล
.........................................อ าเภอ................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์...................... 
โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ.............................. 
(กรณีเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่หรือสถานท่ีท างาน กรุณาแจ้งงานบริการการศึกษาคณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามบัณฑิตต่อไป) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลข
โทรศัพท์……………………….         

ลงชื่อ…………………………….………………………..นักศึกษา 
              (……………………..………………………………..) 

                                                                                                                                      (พลิกด้านหลัง) 
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1.  งานบริการการศึกษา 2. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
ได้ตรวจสอบแล้ว 
    ถูกต้อง/ครบถ้วนตามที่นักศึกษาระบุ 
    ไม่ถูกต้อง ข้อ........................................................
เนื่องจาก....................................................................... 
............................................................... .................... 
 
 
                          ลงชื่อ...……………………….........…….... 
                            (..…………….................…….…….........) 
                                            ผู้ตรวจสอบ 
                              วันท่ี……....…../………....…/…………… 
 
 
 

 
         ทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
                   ลงชื่อ................…….…….………….…....... 

          (.............………………….………...........)  
       คณบดี         

                       วันท่ี……...…/……………/…….……     

 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาส่งใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษา ฯ หลังจากส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระแล้ว 

     ท่ีงานบริการการศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด เพื่อประกอบการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
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แบบฟอร์มผลงานตพีิมพ์ในวารสาร/การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ของนักศึกษาหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาส าเร็จการศึกษา  
คราวประชุมครั้งที่.........../................  วันที่ ............../..................../.......................... 

******************** 
1. ชื่อ-สกุล  
นาย/นาง/นางสาว ..................................................... รหัส .............................. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิา ..................................................... แผน............. แบบ ....................… GPA. ………………………….. 

2. ชื่อวทิยานพินธ ์

ภาษาไทย : ………………………………………………………………………………………………………………

ภาษาองักฤษ : ….………………………………………………………………………………………………………. 

3. การเผยแพร่ในรูปการประชมุวชิาการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ/คณะผู้เขียน
.................................................................................................................................................... 
รูปแบบการน าเสนอ   โปสเตอร์     บรรยาย     ปีที่.........................ฉบับที่........................ 
ชื่อผลงานทีน่ าเสนอ
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ชื่อการประชุม
................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่จดัประชุม......../.........../.......... ถึงวันที่......../.........../.........หน่วยงาน/องค์กรทีจ่ัด
ประชุม  (ถ้ามีหน่วยงานร่วมให้ระบุ)............................................................................................... 
สถานที่จดัประชุม...................................................................(จังหวัด/รัฐ)...................................  
การตีพิมพ์ Proceeding Full Paper   มี      ไม่มี หน้าทีพ่ิมพ์.............................................. 

การประเมินบทความ   มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)  ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  
เป็นการเผยแพร่ระดับ    ชาติ     นานาชาต ิ
รางวัลที่ได้รับ  ดีเด่น     ดี      ชมเชย  

งบประมาณทีใ่ชใ้นการท าวิจัย : ………………………………………………………………………… 
แหล่งทุน : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

บศ.15/โท 
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4. การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องและครบถ้วน 
 
ลงชื่อ.................................................................นักศึกษา 

          (.................................................................) 
                           .........../............/........... 

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องและครบถ้วน 
 
ลงชื่อ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
        (.......................................................) 
                  ........./............/........... 
 

 

 
 
หมายเหตุ   ให้นักศกึษายื่นแบบฟอร์มนี้พร้อม บว.37 ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ/คณะผู้เขียน...................................................................................................................... 
Impact Factor : ……………………………………………………………………………..………. 
วัน/เดือน/ปีที่ได้ตอบรับ.......................................................................................................... 
ชื่อบทความ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
ค าส าคัญ................................................................................................................................. 
เอกสารอ้างอิง  มี     ไม่มี 
ชื่อวารสาร............................................................................................................................... 
ปีที่............... ฉบับที่...............เดือน............................ปีพ.ศ.ที่พิมพ์.....................หน้า........... 
 การประเมินบทความ    มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)  ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 

 สถานภาพการเผยแพร่         ตีพิมพ์แล้ว        ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ ์  

 เป็นวารสารที่มีการเผยแพร่ในระดับ    ชาติ         นานาชาต ิ

งบประมาณทีใ่ชใ้นการท าวิจัย : ……………………………………………………………………… 
แหล่งทุน : …………………………………………………………………………………………….. 

บศ.15/เอก 
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แบบฟอร์มผลงานตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการของนกัศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาส าเร็จการศึกษา 

คราวประชุมครั้งที่.........../................  วันที่ ............../..................../.......................... 
******************** 

1. ชื่อ-สกุล  
นาย/นาง/นางสาว ..................................................... รหัส .............................. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ 

สาขาวชิา .....................................................  แบบ .................................................... GPA. …………………… 

2. ชื่อวทิยานพินธ ์

ภาษาไทย : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ภาษาองักฤษ : ….…………………………………………………………………………………………………….… 

3. การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวชิาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องและครบถ้วน 
 

ลงชื่อ.................................................................
นักศึกษา 

          (.................................................................) 
                       ........./............/........... 

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องและครบถ้วน 
 
ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก 
        (.......................................................) 
                 ........./............/........... 
 

 

หมายเหตุ   ให้นักศกึษายื่นแบบฟอร์มนี้พร้อม บว.37 ทุกครั้ง 
 

ชื่อ/คณะผู้เขียน...................................................................................................................... 
Impact Factor : …………………………………………………………………………….………. 
วัน/เดือน/ปีที่ได้ตอบรับ......................................................................................................... 
ชื่อบทความ
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ค าส าคัญ................................................................................................................................ 
เอกสารอ้างอิง  มี     ไม่มี 
ชื่อวารสาร
................................................................................................................................................ 
ปีที่............... ฉบับที่...............เดือน.............................ปีพ.ศ.ที่พิมพ์...................หน้า.......... 
 การประเมินบทความ    มีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)  ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 

 สถานภาพการเผยแพร่         ตีพิมพ์แล้ว        ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ ์  

 เป็นวารสารที่มีการเผยแพร่ในระดับ    ชาติ         นานาชาต ิ

งบประมาณที่ใช้ในการท าวิจัย : ……………………………………………………………… 
แหล่งทุน : ……………………………………………………………………….………… 
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การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 
(ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.ฉบับที่ 80/2548) 

 
 

การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ต้องด าเนินการก่อนส้ินสุดเวลาการมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยา่งน้อย 30 วัน 
และคณะจะต้องพิจารณาการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
เกณฑก์ารขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา มีดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานพินธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการส าเรจ็
การศึกษา 

2. นักศึกษาได้ด าเนินการผ่านเงือ่นไขต่างๆครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการตอบรับให้ตีพมิพ์ฯ 
3. นักศึกษาใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาสูงสุดทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
4. นักศึกษาสามารถขอขยายเวลาการศึกษาได้ 1 ภาคการศึกษา กรณีมีความจ าเป็นต้องขอขยายเพิ่มเติมต้องยื่นค า

ร้องต่อคณบดีภายใน 30 วัน ก่อนส้ินสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งแรก โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นพร้อมแนบ
รายละเอียดเพิม่เตมิ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุัต ิ
ขั้นตอนการด าเนนิการมีดังนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้อง บว.39 ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง/ครบถว้นและผู้เกี่ยวข้องลงนามเรียบร้อยแลว้ทีบ่ัณฑิตศึกษา
พร้อมแนบเอกสาร Transcript ผลสอบภาษาอังกฤษ ผลสอบวิทยานิพนธ์ หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส าเนา
บทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์ หนังสือน าส่งบทความที่ส่งไปขอตีพิมพพ์ร้อมชื่อวารสารหรือสถาบันที่ส่งไปขอตีพิมพ์ 
 2. บัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน 
 3. บัณฑิตศึกษาเสนอคณบดีอนมุัติและลงนาม 
 4. บัณฑิตศึกษาแจ้งกลุ่มภารกจิรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ บัณฑิตวิทยาลัยและเก็บเป็นข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บว. 39 
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   พลิกด้านหลังหลัง 

ค าร้องขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 80/2548.) 
 

เรียน คณบดี ......................................................................................................... (คณะที่นักศกึษาสังกัด) 
 
 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว) ............................................................. รหัสประจ าตัว .................................... 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน............ ปริญญาเอก แบบ..............    สาขาวิชา................………….................
ระบบการศึกษา  ภาคปกต ิ      โครงการพิเศษ      นานาชาต ิ     ภาษาอังกฤษ     . 
เข้าศกึษาตัง้แต่ภาคการศึกษา  ต้น  ปลาย ปีการศึกษา............และได้ใชเ้วลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดของ
หลักสูตรในภาคการศึกษา.................ปีการศึกษา.................. ข้าพเจา้มคีวามประสงค์ขอขยายเวลาการส าเรจ็การศึกษา 
ครั้งที่ ...........  ในภาคการศกึษา   ต้น  ปลาย  ปีการศกึษา .......................... เนื่องจาก........................................ 
................................................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้าได้ผ่านเงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาทั่วไปแล้ว  ดังนี ้
 [   ] สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสูตร 
 [   ] เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูร (GPA) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 (เฉพาะหลักสูตรท่ีมีรายวชิาเรียน) 
 [   ] ผ่านเกณฑก์ารสอบวดัความรู้ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาตา่งประเทศ 
 [   ] สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน 
 [   ] ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
แต่อยู่ระหวา่งรอการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวชิาการ ที่หลักสูตรก าหนด รายละเอียดในเอกสารที่แนบ
ประกอบการพิจารณา 
 
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อขา้พเจา้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์………………… 
   
 
 
       ลงชื่อ .....................................................นักศึกษา 
              (......................................................) 
        วันท่ี ....................................................... 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง 
[   ] หนังสือรับรองผลการเรียน (transcript) [   ] ผลการสอบภาษาองักฤษ 
[   ] ผลการสอบวิทยานิพนธ ์   [   ] หลักฐานการส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ 
[   ] ส าเนาบทความที่ส่งไปขอตพีิมพ์  [   ]  หนังสือน าส่งบทความที่ส่งไปขอตีพิมพ์พร้อมชื่อวารสารหรือสถาบัน 
[   ] อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................ 
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ผลการพิจารณาการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั 2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  เห็นชอบ 
  ความเห็นอื่น ........................................................... 
      ................................................................................ 
      ................................................................................ 
      ................................................................................ 
 

  เห็นชอบ 
  ความเห็นอื่น ......................................................... 
      ............................................................................. 
      ............................................................................. 
      ............................................................................. 

                                  ลงชื่อ .......................................... 
                                          (.........................................) 
                                                 อาจารย์ที่ปรกึษา 
                                   วันท่ี ............/................../........... 

                            ลงชื่อ .............................................. 
                                               ประธานหลักสูตร 
                               (..................................................) 
                               วันท่ี ........../................/.............. 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 4. คณบดี (คณะที่นกัศึกษาสังกัด) 
เรียน คณบด ี
      ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  แล้วถูกต้องและครบถว้น  
นักศึกษามคีุณสมบัตคิรบตามเงือ่นไข ระเบียบ และ
ประกาศทีเ่กี่ยวข้อง   
                      ลงชื่อ .................................................... 
  (......................................................) 
        ผู้ตรวจสอบ 
  วันท่ี .........../.................../............... 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................. 
       ……………………………………………………….. 
 ส าเนาแจ้ง นกัศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และส านกั
บริหารและพัฒนาวิชาการ  
 
 
                   ลงชื่อ ................................................. 
  (.................................................) 
       คณบด ี
      วันท่ี ............/..................../.................. 

5. งานบริการการศึกษาคณะ 
            แจ้งกลุ่มภารกิจรับเข้าศกึษา ส านกับริหารและพัฒนาวชิาการ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
                                                                                                             ลงชื่อ .................................................... 
                                                                                      (......................................................) 
                                                                                            ผู้ด าเนินการ 
                                                                                     วันท่ี .........../.................../............... 
 
หมายเหตุ  1.นักศกึษาต้องยื่นค าร้องขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา ท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ 
                 ปรึกษาและประธานหลักสูตร ต่องานบริการการศึกษาคณะ เพื่อเสนอต่อคณบดีอนุมัติ ก่อนส้ินสุด 
                 เวลาการมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอย่างน้อย 30 วนั และให้คณะพิจารณาการอนุมตัิให้แล้ว 
                 เสร็จภายใน 15 วัน (วันส้ินสุดสถานภาพการเป็นนักศกึษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา ระดับ 
                 บัณฑิตศึกษาของแตล่ะปีการศึกษา) 
   2. งานบรกิารการศึกษา ส าเนาแจ้งการอนุมัตใิห้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทราบภายใน 15 วัน 
 
 

 



 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 รำยชื่อคณะกรรมกำรประสำนงำนฝ่ำยสนับสนุนด้ำนบัณฑิตศึกษำ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ภาควิชา/หน่วยงาน 
1 น.ส.สุรีมาศ  ธนพฤฒิบดี ประธานกรรมการ บัณฑิตศึกษาฯ 
2 นางยุภาภรณ์  อันทะศรี กรรมการ ปรสิตวิทยา 
3 นางมาริสา  จ าปานา กรรมการ สรีรวิทยา 
4 นางพันเพชร  น้อยเมล์ กรรมการ พยาธิวิทยา 
5 นางอังคณา  หิรัญเกิด กรรมการ เภสัชวิทยา 
6 น.ส.อาภาภรณ์  โพธิ์แก้ว      กรรมการ ชีวเคมี 
7 น.ส.ชุติมา  อ้นงาม กรรมการ จุลชีววิทยา 
8 นางดาราพร  จันทรเนตร กรรมการ กายวิภาคศาสตร์ 
9 น.ส.จุรีรัช  ศรีจ าพลัง กรรมการ เวชศาสตร์ชุมชน 

10 น.ส.อุทัยทิพย์  ศรีไกรเวศน์      กรรมการ โสต ศอ นาสิกวิทยา 

11 นางทองหยาด  หมื่นภูเขียว กรรมการ ออร์โธปิดิกส์ 
12 น.ส.นวลฤทัย  แดนค าสี กรรมการ อายุรศาสตร์ 
13 นางอรทัย  ศรีพิมพ์ กรรมการ จักษุวิทยา 
14 นางสนิตา  จันทร์เทพ กรรมการ ศัลยศาสตร์ 
15 น.ส.ปราณี  สินนา กรรมการ เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
16 นางธิรารัตน์  หาชานนท์ กรรมการ สูติศาสตร์ฯ 
17 นางสรัลชนา  บุดดาน้อย กรรมการ กุมารเวชศาสตร์ 
18 นางจุรีรัตน์  พิสุทธิ์เลิศมานะ กรรมการ วิสัญญีวิทยา 
19 นายสินสุวัฒน์  ใจด ี กรรมการ จิตเวชศาสตร์ 
20 นางฉวีวรรณ   ศรไีชยปลัด กรรมการ รังสีวิทยา 
21 นางสาววิสา  เหล่าจันอัน กรรมการ วิทยาศาสตร์คลินิก 

22 นางศิวาพร  ขวัญเสน่ห์ กรรมการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

23 นางสนิตา จันทร์เทพ กรรมการ ศัลยศาสตร์ 
23 นางนภาพร  ดงเจริญ กก.และเลขานุการ บัณฑิตศึกษาฯ 
24 น.ส.ยุพิน  พวงแก้ว กก.และผู้ช่วยเลขานุการ บัณฑิตศึกษาฯ 

25 นางชนากานต์  สโลน กก.และผู้ช่วยเลขานุการ บัณฑิตศึกษาฯ 
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เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้ำนบัณฑิตศึกษำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ภาควิชา/หน่วยงาน 

1 น.ส.ณภัทร เวียงเหล็ก บัณฑิตศึกษาฯ 
2 น.ส.จิราภรณ์ ธาตุดี ปรสิตวิทยา 
3 น.ส.นนรญา วงษ์อินตา เวชศาสตร์ชุมชน 
4 นางวิไลรัตน์ เถาวัลย์ดี กุมารเวชศาสตร์ 
5 น.ส.นวลจันทร์ สอนปัญญา ระบาดวิทยา 

 

 


