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บทท่ี 1  

บทนํา 
 

1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันการไดรับรูขอมูลขาวสาร ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ที่เก่ียวของเก่ียวกับการศึกษา

ดานบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตรยังประสบปญหาเก่ียวกับแนวปฏิบัติ

คอนขางมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของประกาศอยูเสมอ นักศึกษาขาดการติดตามใหความสนใจ

คอนขางมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตร มีหลายสาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนเปน

แบบเฉพาะสาขาใชเวลาตางกัน มีการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา 

จํานวนนอยครั้งในแตละวัน การสื่อสารขอมูล การสืบคนขอมูลสวนมากจะคนหาไดจากทางเว็บไซตของ

หนวยงานที่เก่ียวของ เชน เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  เว็บไซตคณะเกษตรศาสตร ซึ่งบางครั้งนักศึกษาอานดวย

ตนเองแลว ยังขาดความเขาใจขั้นตอนแนวปฏิบัติเชนเดิม จะตองติดตอทางโทรศัพท หรือ ไลน ถึงอาจารย    

ที่ปรึกษา และเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา  

 จากการวิเคราะหเก่ียวกับแนวทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งนี้ ผลวิเคราะหครั้งนี้สามารถนํามาประเมินความถ่ี ในการใชบริการแบบฟอรม   

ตาง ๆ การติดตอสอบถาม และแกปญหาที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยปญหาตาง ๆ มีองคประกอบที่แตกตางกัน 

เชน อายุ เพศ อาชีพ ภูมิลําเนา และสื่อการรับรู 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการลดปญหาตาง ๆ แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร เจาหนาที่

บัณฑิตศึกษาจะนําผลการวิเคราะห มาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน และการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศกึษาชองทางการรับรูขอมูลเก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการการศึกษา 

 2.2 เพ่ือศึกษาการดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

 2.3 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการของเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

  3.1 ศึกษาจากการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (เฉพาะนักศึกษาที่เขารวมกลุมไลนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร) 

3.2 ทําการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรในชวงระยะเวลาเดือน พฤษภาคม – 

มิถุนายน พ.ศ. 2563  
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 3.3 ขอบเขตดานเนื้อหาโดยครอบคลุมเปนคํารองตาง ๆ เชน การยื่นคํารองรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาลาชา การลงทะเบียนกรณีพิเศษการผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษาการยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ

การยื่นคํารองขอสอบประมวลความรูการยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ การยื่นคํารองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/

การศึกษาอิสระการสอบวิทยานิพนธ/การสอบการศึกษาอิสระการสงรูปเลมฉบับแกไขและ การสงผลงานการ

เผยแพรวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

 

4. สถานที่ทําการศึกษา 

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากเปาหมายในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชาสังกัดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตร ที่กําลังศึกษาอยู

ในปจจุบันเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษา และเพ่ิมชองทางการรับรู เพ่ือลด

ผลกระทบเก่ียวกับการขาดการรับรูเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559  

 

6. คํานิยามศัพท 

 ชองทางการรับรู หมายถึง แหลงใหความรูเก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา  

  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559    

  ผลกระทบ  หมายถึง  ผลกระทบที่เกิดจากการติดตอและขอใชบริการดานการศึกษา ระหวาง 

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตรกับเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 

 และอาจารยท่ีเก่ียวของ 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง   นักศึกษาระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก  

    คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  แหลงขอมูล   หมายถึง   หนวยงานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร  

   ใชติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการศึกษา 

  คํารอง   หมายถึง   คํารองตาง ๆ  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร



บทท่ี 2 

เอกสารและการทบทวนวรรณกรรม 
 

เอกสารที่เก่ียวของกับการวิเคราะหงานมี 3 สวนไดแก 

2.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

  2.2  ระบบการยื่นเอกสารออนไลน  https://forms.gs.kku.ac.th 

  2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ “แนวทางการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

 

2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 ปจจุบันแนวทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งระเบียบดังกลาวไดประกาศใชมา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ลงนามโดยนายณรงคชัย อัครเศรณี ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพ                

และมีประสิทธิภาพ  จึงไดวิเคราะหเก่ียวกับการดําเนินการข้ันตอนตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร ตั้งแตแรกเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาโดยตระหนักถึง

ความถูกตอง ชัดเจน ซึ่งข้ันตอนของระเบียบฯ ตาง ๆ ที่เก่ียวของจะตองมีการตรวจสอบตามขั้นตอนจึงถือเปน

สิ้นสุด ซึ่งยกหมวดที่เก่ียวของของระเบียบฯ ที่นักศึกษาจะตองดําเนินการดวยตนเอง มีดังนี้ 

 

หมวดท่ี 6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 

26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศกึษาปกติ 

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา

9 หนวยกิตและไมมากกวา 15 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศกึษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา

3 หนวยกิต และไมมากกวา 8 หนวยกิต 
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นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผนกแบบ ก1ที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ยังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจ

ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยการอนุมัติของคณบดีตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งนี้ตองตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่กําหนด 

  26.3  ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

  26.4    การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดใน ขอ 26.2 และ 26.3  จะกระทําได

ในกรณีท่ีจํานวนหนวยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตนและจําเปนตองสําเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวของตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

  26.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพื่อคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการ

เรียนตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลวแตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา

3.00 จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวา

ระดับคะแนน A ได 

 26.6  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศกึษา และนักศึกษาที่

ลาพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 26.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชา

ที่เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรไดเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ 

ขอ 27 เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 28 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอื่นและ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา 

นักศึกษาอาจขอเปลีย่นสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

มีรายวิชาที่สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิตและทุกวิชาที่จะขอโอนตองไดระดับ

คะแนน B ขึ้นไปหรือ S แลวแตกรณีและไดศกึษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษา

มาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศกัยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวา

หรือในทางกลับกันนักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวาอาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ

ที่ต่ํากวาไดทั้งน้ีใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น ๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 8 

การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

ขอ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่

แตละหลักสูตรกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระทั้งนี้  

หลักเกณฑอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 40 การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 

40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก1คนและอาจมีอาจารยที่

ปรึกษารวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณีทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถาม)ี 

ขอ 42 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

 42.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระตองกระทําใน

ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่เก่ียวของ 

 42.2  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระมีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาใน

การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการประจําคณะและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 42.3  ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึงผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมิน

ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของนักศึกษาโดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือ

การศกึษาอิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้นแตท้ังนี้

ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนาจํานวนหนวยกิตที่ไดใน

ภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบและตนฉบับ

ผลงานวิทยานิพนธที่ตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนดใหถือเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหรือ

การศกึษาอิสระซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิตตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี

 42.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลวไดรับการประเมินผล

ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรพิจารณาหาสาเหตุซึ่งอาจใหนักศึกษา  



6 
 

ผูนั้นไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระหรืออื่นๆแลวแตกรณีและประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอ

คณบดีเพ่ือหาขอยุต ิ

ขอ 43 ในกรณทีี่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระซึ่งมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวย

กิตจากหัวขอเดิมที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมไดแตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขอเดิมทั้งนี้ใหนับ

จํานวนหนวยกิต ดังกลาวเปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรไดโดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพรอมทั้งให

คณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 44 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

 44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระตองสอบภายในเวลา 45 วัน

หลังจากที่นักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชา

วิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระของหลักสูตรนั้น ๆ 

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและได

สัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นอาจารยที่ปรึกษา

ตองเสนอใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระรวมทั้งใหเสนอวันที่จะทําการสอบไป

พรอมกันดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วันใหถือวาการไดสัญลักษณ S ใน

การประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 

 44.2 การสอบวิทยานิพนธ  

 44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษาและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 44.2.2 การสอบวิทยานิพนธตองเปนแบบเปดโดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและ

ตอบคําถามของผูเขาสอบไดและคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือ

แสดงความเห็นที่เก่ียวของกับเนื้อหาของวิทยานิพนธรวมทั้งการจํากัดเวลาการถามและการควบคุมใหดําเนินการ

สอบเปนไปโดยเรียบรอย 

 44.2.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนด         

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ 
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  ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตนใหเลื่อนการสอบออกไปในกรณีที่จําเปน

อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการไดโดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการท้ังนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลา

พอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงต้ังซอมข้ึนใหมจะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได 

 44.2.4  ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบที่อยูรวมในวันสอบการประเมินผลโดย

ใหนับ (คณะ) อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคณุวุฒิภายนอกเปน 1 และให

ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  

 44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษาและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 44.3.2 การสอบการศกึษาอิสระตองเปนแบบเปดโดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟง 

การนําเสนอและตอบคําถามของผูเขาสอบไดและคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศกึษาอิสระมีอํานาจในการอนุญาตหรือไมอนุญาตให

ผูเขาฟงถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวของกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระรวมทั้งการจํากัดเวลาการถามและการ

ควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย 

 44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ 

  ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตนใหเลื่อนการสอบออกไปในกรณีที่จําเปน

อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการไดโดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการทั้งนี้จะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลา

พอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงต้ังซอมข้ึนใหมจะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได 

 44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคนการประเมินผลโดยอาจารยท่ี

ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน1และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

การสอบตามนัยนี้จะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง 

ขอ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

แบงเปน 4 ระดับคือ 

 

Excellent หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม 

Good  หมายความวา ผลการประเมินข้ันดี 

Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 

Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก 
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ขอ 46 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบ

ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันท่ีกําหนด ถือวาการสอบครั้งนั้น

เปนโมฆะ 

 46.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไขพรอมทั้งมี

การอธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จและคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบ

ภายใน 45 วันนับจากวันสอบหากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้งนั้น

ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี 

 46.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผานโดยบันทึก

เปนลายลักษณอักษรรายงานตอคณบดีภายใน3วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการภายใน 15 วัน 

ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัยใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งน้ัน 

ขอ 48 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตาม ขอ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่  2 

ไดภายใน 15 วันหลังวันสอบและตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ 

ในกรณีที่ไมผานการสอบตามนัยแหง ขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ

กําหนดการแกไขและตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข 

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม

ดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การใหโอกาสสอบ ครั้งที่ 2 นี้ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวนหรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ

หลักเกณฑที่กําหนดไวที่อ่ืนแตอยางใด 

ขอ 49 รูปแบบการพิมพการสงเลมและลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

  49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

 49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ

และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 49 .3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ บัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษา อิสระเปนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษาและ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระเรื่องนั้น ๆ สามารถ

นําไปเผยแพรในเชิงวิชาการไดแตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอ่ืนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ 
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หมวดท่ี 9 

การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 50 การสําเร็จการศึกษา 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษาและใหถือวันท่ีไดรับอนุมัตินั้นเปนวันสําเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะสําเร็จการศกึษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

50.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

50.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 

50.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

  50.2.1  มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 50.2.2  แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  

 50.2.3 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน 

 50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

การศึกษาอิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ

สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีที่มีรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม (Proceedings) ที่ไดมาตรฐาน 

50.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

50.3.2  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

 50.3.3  แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพอีก 1 เรื่อง 
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 50.3.4  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคณุภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ไมต่ํากวา ขอ 50.2 หรือ ขอ 50.3 

แลวแตกรณไีด 

ขอ 51 การขออนุมัติปริญญา 

 51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันสิ้นภาคการศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษานัน้ 

 51.2 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย   

ตองมีคณุสมบัติดังนี ้

 

51.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตาม ขอ 50 

51.2.2 คางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

 51.2.4  สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่จัดทํา  

ตามรูปแบบและจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 51.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยให

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 52 ในกรณทีี่มีเหตุผลที่จําเปนและสมควรมหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง 

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ไดท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จการศึกษา

ผูหนึ่งผูใดไปแลวตามกรณดัีงตอไปนี ้

 53.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา

หรือผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ตนไดสําเร็จการศึกษาตาม ขอ 21 หรือ ขอ 50 แหงระเบียบนี้การเพิกถอนปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 

 53.2 วิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระหรือผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเปนองคประกอบสําคัญตอ

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นลอกเลียนงานผูอ่ืนหรือดัดแปลงขอมูลที่ไมเปน

ขอเท็จจริงหรือปลอมแปลงผลงานวิจัยหรือมิไดกระทําดวยตนเองการเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรให

มีผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตปิริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลนั้น 
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 53.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูนั้นไดกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัยหรือตอ

ศักดิ์ศรีแหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับการเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ใหมี

ผลตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 

หมวดท่ี 10 

สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 

 54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศกึษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เก่ียวของ โดยผานการพิจารณาของ

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอ

คณบดีพิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 54.2.1 การลาพักการศกึษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตามเวลาที่

ปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นเรียบรอย

แลว แตภายหลังมีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมัติใหลา

พักการศึกษา กอนการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2  สัปดาห 

ยกเวนกรณทีี่มีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลยพินิจของคณะ  

 การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ  W และนักศึกษาไม

ตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผาน

กระบวนการ หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษา

ตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 54.3 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ

เวลาการลาพักการศกึษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติให

ลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

 54.4 นักศึกษาใหมที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพัก

การศกึษา ยกเวน มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย 

 54.5 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะที่เก่ียวของ 

โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  

ประธานหลักสูตร และคณบด ีเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
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ขอ 55 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเม่ืออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

55.1 ตาย 

55.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 

55.3 สําเร็จการศึกษา 

 55.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเนื่องมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา 

 55.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนนใน

หลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 

 55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่มีคาคะแนน

และได คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 

 55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย

ไดสัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษาทั้งนี้ หากได S เปน 0 กอนและหลังการลาพักการศึกษาถือวา 

เปนการได สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศกึษา 

 55.8 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรูหรือสอบการศึกษาอิสระหรือสอบวัด

คุณสมบัติครั้งท่ีสองไมผาน 

 55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งที่1ไมผานหากไมดําเนินการและ/หรือสอบ

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งที ่2 ตามระยะเวลาที่กําหนด 

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนดแลว 

55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด 

 55.12 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันได

กระทําโดยประมาท 

55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 56 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา 

นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาตาม ขอ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได 

ทัง้นี้ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 57 หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนกอนวันที่ 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ใหใชเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของกับหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ท้ังนี้หลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบนี้ภายใน 5 ป  

นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทายหรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆ แลวแตกรณ ี
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2.2 ระบบการยื่นเอกสารออนไลน  https://forms.gs.kku.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบการใหบริการ และการปรับเปลี่ยนการใหบริการจากการใช

เอกสารในการยื่นคํารองตาง ๆ  และตองนําสงดวยตนเอง แตปจจุบันไดเปดใหบริการยื่นแบบฟอรมผานระบบ

ออนไลน  โดยให เ ริ่ ม ใชมาตั้ งแต เดือนกันยายน 2562 สําหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งระบบแบบฟอรมยังไมสมบูรณทุกแบบฟอรม เนื่องจากบางแบบฟอรมจะตอง

ปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบฯ และความเหมาะสม  แตก็ถือวาเปนระบบที่ดีมากสําหรับนักศึกษาอาจารย 

และเจาหนาที่ ที่เก่ียวของในการติดตอและรับบริการที่ประหยัดเวลา และรวดเร็ว โดยเริ่มตนจากนักศึกษาเปน

ผูยื่นผานระบบกอน ระบบจะแจงเตือนไปยังผูเก่ียวของตามลําดับตอไป ผานชองทาง E-mail kku.ac.th     

จนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยจะปรากฏขั้นตอนสามารถตรวจสอบได 

 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 รัฐ กันภัย (2558) ไดศึกษาการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลตอการพัฒนา

ทองถิ่นในเขต องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนลาง พบวา องคการบริหารสวนตําบลเปน

องคกรที่มีบทบาท อํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก

ประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ 

กิจการตาง ๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และดาเนินการใหเกิดการบังคับใชตาม

กฎหมายทองถ่ิน ที่สภาทองถิ่นไดตราขึ้น เพ่ือใหเกิดการบาบัดทุกข บํารุงสุข และคุมครองประชาชนในทองถิ่น

นั้น สภาทองถ่ินยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนงาน โครงการ และใหความเห็นขอแนะนา แกคณะกรรมการ

บริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นได โดยที่ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในฐานะผูเปน

เจาของอํานาจ รวมทั้งที่เปนรูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม โดยสรุป ผลการพัฒนา

ทองถิ่น จึงหมายถึง การที่ทองถ่ินไดบริหารจัดการในสวนของภาครัฐตอประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการ

กําหนดรายละเอียดดาน การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว ดาน

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข ดานการ

พัฒนาดานระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

แผนงานโครงการที่จัดทาขึ้นสาหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม

ระยะเวลาสามปโดยมีการ ทบทวน เพื่อปรับปรุงเปนประจาทุกป อยูในขั้นที่จะตองสรุปและประเมินท้ังนี้ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่ตองการ  
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การรับรูขาวสาร เปนการแลกเปลี่ยน อภิปราย ถายทอดขาวสารตาง ๆ ระหวางสมาชิกในสังคม สมาชิกตาง ๆ 

สามารถเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย การรับรูขาวสาร ในแตละสังคมขึ้นอยูกับบริบทของแตละสังคมนั้นดวย 

(Wilmot, 1987) ในสังคมประชาธิปไตย การรับรูขาวสาร ยอมมีอิสระ และหลากหลายรูปแบบมากกวาสังคม

เผด็จการ (Huang & Wang, 2009) และการมีสวนรวมของประชาชน เปนหลักสากลที่ไดรับการยอมรับวามี

ความสําคัญและจาเปนในสังคมประชาธิปไตย เพราะการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การท่ีปจเจกบุคคล

หรือกลุมคนเขามามีสวนรวมเก่ียวของ รวมมือ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคม

ในข้ันตอนตาง ๆ ของการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ ตั้งแตการคิด ริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัต ิ      

รวมรับผิดชอบในกิจกรรมทางการบริหาร การสนใจติดตามขาวสารทางระบบราชการ สนทนา อภิปรายพูดคุย

ในประเด็นทางการบริหารหรือการปกครอง การมีสวนในการวางแผนและตัดสินใจ การมีสวนในการดาเนินงาน 

การมีสวนในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา การมีสวนในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดา

เนินงาน (Cohen & Uphoff, 1981 ; Reeder, 1974 ; United Nation, 1981) จึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง 

ที่มีผลตอการผลักดันใหกลไก องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่น ดาเนินภารกิจการพัฒนา

ทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือ การม ีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ที่มีผลมาจากการรับรูขาวสารจากสื่อแขนงตาง ๆ อันเปนเหตุที่จะ

สงผลตอการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนทองถ่ินตาง ๆ ในเขตภาคตะวันตกตอนลาง ใน

การวิจัยครั้งนี ้ผูวจิัยไดตระหนักถึงปญหา การไดรับการบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดไมทั่วถึงและ

ในทางเดียวกัน องคกร ปกครองสวนทองถิ่น อาจไมไดรับทราบปญหาที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจน

ปญหาทางดานความสัมพันธ ระหวางประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อะไรบางที่เปนปจจัยสําคัญ

เหลานั้น จึงนาประเด็นตาง ๆ มาดาเนินการวิจัยเพ่ือหาผลที่สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ตอไป 

  ศศิธร สิทธิพรหม (2559) การรับรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาตอการดําเนินงาน การประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดใหมีระบบ ประกันคุณภาพภายใน

และระบบประกันคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนักศึกษาในฐานะ

ผูรับบริการและเปนผลผลิตสําคัญ เปนผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับประโยชนโดยตรงจากการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพของคณะฯ จึงมีพันธะสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา นักศึกษาจึงควรที่จะได

รับรู มีบทบาทในการเปนสวนสนับสนุนและสงเสริม รวมทั้งมีสวนรวมและเปนพลังสําคัญในการผลักดันใหงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพราะผลการดําเนินงานที่ดีมีคุณภาพ    

ยอมสงผลโดยตรงตอนักศึกษาเชนกัน ดังนั้น บทบาทนักศึกษาใน การสงเสริมและ สนับสนุนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพของคณะฯ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญ ในการทําวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการรับรู และการมีสวนรวมของ นักศึกษาตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  

อันจะสงผลให ระบบกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา รวมทั้ง เสริมสราง

ความรูความเขาใจแกนักศึกษาของคณะฯ สามารถเขาสูภาวะแขงขัน กับสถาบันท่ีเปนคูเทียบไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ โดยขอเสนอเปนลําดับ ดังนี ้

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู  

สรอยตระกูล อรรถมานะ ( 2542) ไดใหแนวคิดเก่ียวการรับรู รายละเอียด มีดังตอไปนี้  

1) ความหมายของการรับรู  

มนุษยทุกคนนั้นมีความสามารถโดยธรรมชาติที่จะรูสึกใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือที่เรียกกันวา สัมผัสทั้ง 

5 ไดซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีสิ่งเราภายนอก (Outside Stimuli) นอกจากนั้นยังมีสิ่งเราภายใน (Inside Stimuli) 

จากการท่ีบุคคล รูสึกในสิ่งเราตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เทากับวา ความรูสึกนั้น ไดสงขอมูลดิบ (Raw Data) 

เขาสูประสาททั้ง 5 จากนั้นก็จะเปนการตีความหมายในขอมูลดิบแลวจึงเกิดการรับรู หรือ จิตภาพ 

(Perception) ข้ึน ดังนั้นกระบวนการการรับรูจึงเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ ที่สลับซับซอนของการคัดเลือก 

(Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ (Interpretation) ขอมูลดิบตาง ๆ หรือ

ความรูสึกตาง ๆ ของบุคคล บุคคลหนึ่ง  

2) กระบวนการของการรับรู  

กระบวนการของการรับรูมีกระบวนการยอยที่ สลับซับซอน ซึ่งอาจแบงออกไดเปนกระบวนการยอยได 

5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) หมายถึง สิ่งเรา หรือสถานการณ    

สิ่งเราก็คือ การเราทางประสาทสัมผัส สวนสถานการณตางๆ นั้น อาจเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Environment) หรือสภาพแวดลอม ทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Environment)  

ขั้นตอนท่ี 2 การเผชิญหนา (Confrontation) อาจกลาวไดวา การรับรูของบุคคล เริ่มขึ้นเมื่อบุคคล    

นั้ นไดเผชิญหนากับสิ่งเราทางกายภาพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ การรับรูในสิ่งเราทางกายภาพของบุคคล

นั้น จะเปนไปไดมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับ ตัวกรองความรูสึก (Sensory Filters) ของบุคคลนั้น ๆ  

ขั้นตอนท่ี 3 การคัดเลือก (Selection) บุคคลจะเลือกใหความสนใจ ในสิ่งแวดลอม ภายนอกอยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามทัศนะของบุคคลนั้น ปรากฏปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคัดเลือกนั้นคือ ลักษณะ

ของสิ่งเราประการหนึ่ง และ ลักษณะของผูทําการคัดเลือกอีกประการหนึ่ง  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดระเบียบของการรับรู (Perceptual Organization) เพ่ือจะเปนการปูทางใหขั้นตอน

ที่จะเกิดขึ้นตอไป มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล ตอการจัดระเบียบของการรับรูในสิ่งเราของบุคคล

โดยทั่วไป ไดแก ความคลายคลึงกัน (Similarity) ระยะใกลไกล (Proximity in Space) ความเร็ว ชา 

(Proximity in Time) ของสิ่งเรา หรือสิ่งที่ถูกรับรู  

ขั้นตอนท่ี 5 การตีความ (Interpretation) ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ในบรรดาขั้นตอนทั้งหลาย และปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตีความ ก็คือลักษณะ ของสิ่งเรา และลักษณะสวนตัวของบุคคลผูนั้น 
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3) ปจจัยของการเลือกที่จะรับรู  

บุคคลจะรับรูตางกันดวย 2 ปจจัยที่สําคัญ คือ ปจจัยภายนอก และ ปจจัยความสนใจภายใน 

(Norman, 1966)  

4) อุปสรรคของการรับรู  

4.1) ตัวแบบ (Stereotype) จะทําใหเกิดการบิดเบือนในการรับรู ลักษณะโดยเฉพาะของบุคคลหรือ

วัตถุ หรือสิ่งท่ีกําลังพิจารณานั้นอาจถูกมองขามไปก็ได  

4.2) ผลกระทบ (Halo Effect) เปนแนวโนมของการที่บุคคล นําเอาลักษณะอยางหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งของ

บุคคลหนึ่งมาเปนตัวประเมินลักษณะ โดยท้ังมวลของบุคคลนั้น 

  พนิดา เกรียงทวีทรัพย (2561) รูปแบบการสื่อสารและการใชสื่อสังคมออนไลนที่มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร: กรณีศึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พบวา การศึกษาครั้งนี้     

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสาร 2) การใชสื่อสังคมออนไลน และประสิทธิภาพการทํางาน

ภายในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสาร และการใชสื่อ

สังคมออนไลนกับประสิทธิภาพการทํางาน ภายในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากร

สังกัดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จํานวน 158 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียรสัน 

 จากผลการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 45 ป ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ดํารงตําแหนงขาราชการ โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้ 1) รูปแบบการ

สื่อสาร ประกอบดวย การสื่อสารแบบบนลงลาง แบบลางข้ึนบน แบบแนวนอน และแบบแนวไขว 2) การใชสื่อ

สังคมออนไลนและประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรภายในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะอยูในระดับมาก 

และ 3) รูปแบบการสื่อสาร และการใชสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานในระดับ

ปานกลาง อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

  



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการ 
  

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 จากที่ผานมานักศึกษามีการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับระเบียบฯ  วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 โดยการติดตอสอบถามทางโทรศัพท ทางอีเมล ติดตออาจารยที่ปรึกษา ติดตอเจาหนาที่           

แตปจจุบันไดมีชองทางการติดตอสื่อสารเพ่ิมขึ้น จึงสงผลใหการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดศึกษา

แนวทางสงเสริมการรับรูเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนการศึกษาเก่ียวกับการ

ดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษาปจจุบันวามกิีจกรรมอะไรบางทีเ่ก่ียวของกับการศึกษา ในภาคการศึกษา 

นั้น ๆ และประสบปญหาในแนวปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบฯ การศึกษามากนอยเพียงใด รูปแบบของการดําเนิน

ศึกษา ดําเนินการโดยการขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามในกลุมไลนนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร ซึ่งเปนนักศึกษาปจจุบันกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาตาง ๆ ประจําภาค

การศึกษา 2563 จํานวน 269 คน และไดสงแบบสอบถามถึงนักศึกษาเฉพาะเขากลุมไลนนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศกึษาคณะเกษตรศาสตร จํานวน 157 คน และไดตอบแบบสอบถาม จํานวน 37 คน  และใชโปรแกรม 

Microsoft Excel เปนเครื่องมือในการวิเคราะหผล ในครั้งนี้ เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานเปนตน 

  

3.2 กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   

3.3 ขั้นตอนการศึกษา 

1. คิดหัวขอในการทําวิเคราะหงานที่สามารถนํามาวิเคราะหงานไดตรงกับหนาที่รับผิดชอบ  

2. ออกแบบหัวขอในการทําแบบสอบถามใหเหมาะสมและชัดเจนเขาใจงายสําหรับผูตอบ 

 3. จัดทําแบบสอบถามในระบบ Google forms 

 4. ขอความอนุเคราะห นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร ตอบแบบสอบถาม 

 5. ติดตามการตอบแบบสอบถามอยางตอเนื่อง 

 6. สรุปผลการศกึษาขอมูลและวิเคราะห 
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3.4  เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามผานระบบ  Google forms ซึ่งจะสงเขากลุมไลน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

  ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศกึษา ชั้นป สาขาวิชา อาชีพ ภูมิลําเนา  

 

สวนที่ 2  สถานภาพทางการศึกษาปจจุบัน  

  สถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาแตละคนอาจแตกตางกัน เชน จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน

การสอบผานเคาโครงฯ การสอบผานประมวลความรู การสอบผานวัดคุณสมบัติ การไดรับอนุมัติเคาโครง

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร สอบผานวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระแลว 

สถานภาพรักษาสภาพการเปนนักศึกษา สถานภาพลาพักการศึกษา เปนตน ซึ่งสถานภาพของนักศึกษาจะ

สามารถตรวจเช็คไดผานระบบสํานักทะเบียน หรือ ระบบ GSMIS ผูรับผิดชอบคือบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สวนที่ 3  ชองทางการรับรูขอมูลเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ในการศึกษาเกี่ยวกับชองทางการรับรูขอมูล มี จํานวน 10 ชองทาง ไดแก   reg.kku.ac.th 

gs.kku.ac.th บอรดประชาสัมพันธคณะเกษตรศาสตร เว็บไซตคณะเกษตรศาสตร สอบถามจากเพื่อน 

สอบถามจากอาจารย ท่ีปรึกษา สอบถามจากเจ าหนา ท่ีคณะเกษตรศาสตร   กลุมไลนนักศึกษา                 

คณะเกษตรศาสตร  อานจากคูมือนักศึกษา และสอบถามเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งชองทางการรับรูนี้มี

ความหลากหลายใหเลือก แตที่นิยมที่สุดของนักศึกษา คือ สอบถามจากอาจารยที่ปรึกษา สอบถามกลุมไลน

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร และ สอบถามจากเพ่ือน    

สวนท่ี 4  การดําเนินการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร ในกรณีขาดการรับรูเก่ียวกับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 ไดแก 

 -การยื่นคํารองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาลาชา มีปจจัยหลายอยาง เชน เกิดจากการขาด

ความสนใจในระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนด มีปญหาดานการเงนิ เกรดออกลาชา  

 -การลงทะเบียนกรณีพิเศษ เชน นักศึกษาลงทะเบียนไมทันในเวลาที่กําหนด กรณผีอนผัน

คาธรรมเนียม 

 - การผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา  ซึ่งจะมีเปนประจําทุกเทอมเนื่องจากขาดความพรอม หรือรอ

การอนุมัติจากแหลงทุน 

 -การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ  การยื่นแบบฟอรมไมเปนไปตามกําหนดเวลา เนื่องจากนักศึกษา

จะตองดําเนินการดวยตนเอง  
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 -การยื่นคํารองขอสอบประมวลความรู  นักศึกษาสามารถยื่นขอสอบไดเมื่ออาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ

และมีคุณสมบัติตามเกณฑสามารถยื่นสอบไดตามระเบียบฯ ในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 -การยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการยื่นคํารองขอสอบของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 -การยื่นคํารองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงสามารถยื่นคาํรองนี้ได 

 -การสอบวิทยานิพนธ/การสอบการศึกษาอิสระนักศึกษาจะตองมีเกรดเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 ผาน

เกณฑภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร ไดรับอนุมัติเคาโครงไมนอยกวา 60 วันถึงวันสอบ 

 -การสงรูปเลมฉบับแกไข  นักศึกษาจะตองสงเลมหลังวันสอบภายใน 45 วัน มิฉะนั้นถือวาการสอบ

ครั้งแรกเปนโมฆะ จะตองยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังครบ 45 วัน และตองสอบภายใน 60 วัน 

 -การสงผลงานการเผยแพรวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระการสงเอกสารการเผยแพรตองเปนไปตาม

เกณฑการเผยแพรของหลักสูตรและตองไมต่ํากวาเกณฑฯ กําหนด  

 

สวนที่ 5  ขอเสนอแนะ 

   ใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นตามความจริง หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา เก่ียวกับการใชบริการดานการศกึษาของคณะเกษตรศาสตร 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 

1. คาคะแนนเฉลี่ยคํานวณจากการใหคะแนนคําตอบดังนี้ 

  สมํ่าเสมอ= 3  นาน ๆ ครั้ง = 2  นอยครั้งมาก = 1  ไมเคย= 0 

 

2. การแปลความหมาย 

การแปลผลคะแนน พิจารณาระดับการรับรูผานชองทางตางๆ  โดยใชการแบงระดับแบบอิงเกณฑ หา

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1 – 4 คะแนน และแบงคาเฉลี่ยออกเปน 4 ระดับ โดยคํานวณชวงคะแนนพิสัย จากสูตร 

ดังตอไปนี้ (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2545)  

ชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

        จํานวนชั้น 

   ชวงคะแนน =  4  - 1 

     4 

   ชวงคะแนน =0.75 
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ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

 คาเฉลี่ยระหวาง  2.25–3.00    หมายถึง  สมํ่าเสมอ 

 คาเฉลี่ยระหวาง  1.51–2.25   หมายถึง  นาน ๆ ครั้ง 

 คาเฉลี่ยระหวาง  0.76–1.50   หมายถึง  นอยครั้งมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง  0.00–0.75    หมายถึง ไมเคย 

 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษาเรื่องชองทางการรับรู  และผลกระทบจากการขาดการรับรูเกี่ยวกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ    

ที่เก่ียวของมาวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติ ตามวัตถุประสงคของการวิเคราะหคางาน จากการออกแบบ 

แบบสอบถามการวิเคราะหคางาน โดยแบงออกเปนจํานวน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนที่ 2 ถานภาพทางการศึกษาปจจุบัน ทานดําเนินการอะไรบางในภาคการศึกษานี้ สวนที่ 3

ช อ งทางการ รั บ รู ข อ มูล เ ก่ี ย วกั บระ เบี ยบมหาวิ ทยาลั ยขอนแก นว าด ว ยการกา รศึ กษา ระดั บ             

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 สวนที่ 4  การดําเนินการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร      

ในกรณขีาดการรับรูเก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

สวนที่ 5  ขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 (1) เพศ 

   ผลจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 37 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 157 คน คิดเปน 23 %  

 จากจํานวนนักศึกษาที่อยูในระบบกลุมไลน นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตร ประจําภาคตน  

ปการศึกษา 2563 

 (2) อายุ 

   ผลจากการวิเคราะห อายุท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม แยกเปน อายุ 30 ป จํานวน 26 คน 

อายุ 31-40 จํานวน 8 คน อายุมากกวา 40 จํานวน 3 คน  

 (3) ระดับการศึกษา 

   ผลจากการวิเคราะห ขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร มี 2 ระดับ 

ไดแก ระดับปริญญาโท จํานวน 29 คน  ระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คนซึ่งระดับปริญญาโท ใหความสนใจใน

การตอบแบบสอบถามมากกวาระดับปริญญาเอก โดยระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 78 ระดับปริญญาเอก 

คิดเปนรอยละ 21 

 (4) ชั้นป  

   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับปริญญาโท  

และระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  ชั้นปที่ 1-4 ชั้นปที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ชั้นป

ที่ 1 คิดเปนรอยละ 29 ชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 43 และ ชั้นปที่ 3  คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ  
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 (5) ปท่ีเขาศึกษา  

     จากการศึกษานักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 

2557-2562 นักศึกษาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ นักศึกษาที่เขา

ศึกษาตั้งแต ป พ.ศ. 2559 เปนตนไป สวนนักศึกษาที่เขาศึกษา พ.ศ. 2557-2558 จะตองปฏิบัติตามระเบียบฯ 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด 

 (6) สาขา 

   สาขาวิชาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี จํานวน 10 สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาปฐพีศาสตร-

และสิ่งแวดลอม  สาขาวิชาพืชสวน  สาขาวิชาพืชไร  สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ สาขาวิชา

โรคพืชวิทยา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  สาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร  

สาขาวิชาการประมง  จากการศึกษา พบวา สาขาวิชาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ สาขาวิชาปฐพีศาสตร

และสิ่งแวดลอม  คิดเปนรอยละ 21 รองลงมาสาขาวิชาพืชสวน คิดเปนรอยละ 13 และ สาขาวิชาพืชไร คิด

เปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 (7) อาชีพ 

   นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพแตกตางกัน ซึ่งมีผลตอความสะดวกในการ

เดินทางมาติดตอดานการศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีทั้งหมด 5 อาชีพ        

ไดแก อาชีพนักศึกษา ซึ่งตอบแบบสอบถามไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43 รองลงมา อาชีพรับราชการหรือ

พนักงานของราชการ คิดเปนรอยละ 18  และอาชีพธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 10     

 (8) ภูมิลําเนา 

   จากการศึกษาภูมิลําเนาของนักศึกษาแบงออกเปน 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต  

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร

อาศัยอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยูมากที่สุดคือ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด

หนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดขอนแกน ตามลําดับ 

 

4.2 สถานภาพทางการศึกษาปจจุบัน 

   จากการศึกษาสถานภาพทางการศึกษา จํานวน 9 รายการ นักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมเก่ียวกับ

การศึกษา จํานวน 5 รายการ ไดแก การลงทะเบียนวิชาเรียนปกติ จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 78      

สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 สอบผานการสอบประมวล

ความรู  จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 สอบผานวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ จํานวน 4 ราย  คิดเปนรอยละ 

10  และ รักษาสถานะภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 5 

  การดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดานการศึกษาของนักศึกษาแตละคนจะมีความแตกตางกัน ในภาค

การศกึษานั้น ๆ ขึ้นอยูกับระดับการศกึษาและชั้นปที่ศึกษา 
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4.3 ชองทางการรับรูขอมูล 

ผลจากการศึกษาพบวา ชองทางที่นักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จํานวน 10 ชองทาง ดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบวา นักศึกษาไดรับ

ขอมูลที่ไดรับขอมูลอยางสม่ําเสมอ จํานวน 5 ชองทาง ไดแก การรับรูผานชองทางเว็บไซต reg.kku.ac.th  

สอบถามจากเพ่ือน สอบถามจากอาจารยที่ปรึกษา สอบถามจากเจาหนาที่คณะเกษตรศาสตร และกลุมไลน

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร พบวา ชองทางที่นักศึกษาไดรับขอมูลสม่ําเสมอ คือ การติดตอสอบถามจาก

อาจารยท่ีปรึกษา (คาเฉลี่ย 2.73)  กลุมไลนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร (คาเฉลี่ย 2.78)  และ การสอบถาม

จากเพ่ือน (คาเฉลี่ย 2.59)  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาที่รอยละของชองทางการเขาถึงขอมูลฯ ที่มีคาเฉลี่ย

เขาถึงขอมูลอยางสม่ําเสมอ พบวา ยังมีนักศึกษาอีกสวนหนึ่ง ท่ีใชชองทางเหลานี้นาน ๆ ครั้ง  หรือ นอยครั้ง

มาก อาทิเชน เว็บไซต reg.kku.ac.th  กวารอยละ 37.8 ที่นักศึกษาใชชองทางนี้นาน ๆ ครั้ง  

 ชองทางการรับรูขอมูลเก่ียวกับระเบียบฯ ที่นักศึกษาไดรับขอมูลนาน ๆ ครั้ง จํานวน 5 ชองทาง ไดแก 

เว็บไซต gs.kku.ac.th บอรดคณะเกษตรศาสตร เว็บไซตคณะเกษตรศาสตร การอานจากคูมือนักศึกษา และ 

สอบถามเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเม่ือพิจารณา 3 ชองทางท่ีนักศึกษารับรูขอมูลนอยที่สุด คือ สอบถาม

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย (คาเฉลี่ย 1.51) บอรดคณะเกษตรศาสตร (คาเฉลี่ย 1.89) และการอานจากคูมือ

นักศึกษา (คาเฉลี่ย 1.97) 

 อยางไรก็ตาม ปจจุบันการติดตอสื่อสารมีการพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ  โดยมีชองทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้นไดแก ชองทางกลุมไลนนักศึกษา และ เว็บไซต https://forms.gs.kku.ac.th/staff ซึ่งสามารถถาม

ตอบไดทันที เมื่อมีปญหาและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถสอบถามได

ทันที กับเจาหนาที่คณะเกษตรศาสตร และ เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีขาวสารหรือประกาศที่เก่ียวของ

เจาหนาที่คณะจะแจงลงในกลุมไลนใหนักศึกษาทราบทันที หรือกรณีเรื่องดวนที่สุดก็สามารถติดตามนักศึกษา

ไดทางชองทางนี้ ซึ่งอนาคตจะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ  เพ่ือใหสะดวกและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาให

มากขึ้น 

 

4.4  การดําเนินการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร ในกรณีขาดการรับรูเก่ียวกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 จากการศึกษาพบวา การยื่นคํารองตาง ๆ การดานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาประสบ

ปญหาในการมาติดตอรับบริการดานการศึกษา มากที่สุด ไดแก การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ คิดเปนรอยละ 

24.3 การลงทะเบียนกรณีพิเศษ   คิดเปนรอยละ 21.6 และ การยื่นคํารองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ลาชา คิดเปนรอยละ 8.1 

 การยื่นคํารองตาง ๆ ท่ีนักศึกษาจะตองมาติดตอท่ีคณะเกษตรศาสตร หรือติดตออาจารยที่ปรึกษา

ประธานหลักสูตร เจาหนาที่คณะฯ เนื่องจากเกิดความสับสนในขั้นตอนจึงตองสอบถามบอยครั้ง ที่มีคารอยละ
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มากที่สุด ไดแก การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ คิดเปนรอยละ 29.7 การยื่นคํารองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/

การศกึษาอิสระ 

คิดเปนรอยละ 24.3 การยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ คิดเปนรอยละ 18.9 และ การสอบวิทยานิพนธ/การสอบ

การศกึษาอิสระ คิดเปนรอยละ  18.9  ดังตารางที่ 4.2 

 การยื่นคํารองตาง ๆ ที่นักศึกษาสามารถทําไดอยางราบรื่น ที่มีคารอยละมากที่สุด ไดแก การยื่นคํา

รองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ คิดเปนรอยละ 54.1 การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ   คิดเปน

รอยละ 35.1  และการยื่นคํารองขอสอบประมวลความรู คิดเปนรอยละ 35.1 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา หากนักศึกษาไมมาดําเนินการดวยตนเองผลการลงทะเบียนจะตองถูก

ยกเลิก หรือตองพนสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ เนื่องจากขาดความสนใจในปฏิทิน

การศกึษา ขาดการติดตอ และสับสนในข้ันตอน แตบางรายไมไดรับผลกระทบนี้ เชน การยื่นคํารองขอสอบเคา

โครงฯ ดังนั้น นาสนใจวาตองมีกระบวนการจัดการ การแกปญหาเหลานี้ใหนักศึกษารับรู และสามารถทํากรรม

กรรมไดบรรลุเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

 โดยภาพรวมสรุปไดวา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนกระทั้งสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองไดรับการ

ปฐมนิเทศ อบรมเพิ่มเติมความรูความสามารถดานการทําวิจัย ไดรับความรูความเขาใจในระเบียบฯ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เปนอยางดี  จากการศึกษา พบวา อาจารยที่ปรึกษาเปนชองทางท่ี

นักศึกษาเขาถึงมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเปนการลดปญหาในการขาดความรูความเขาใจในระเบียบฯ อาจารยที่

ปรึกษาจะตองมีความรูความเขาใจในระเบียบฯ เปนอยางดี  และพรอมใหคําปรึกษาแนะนําอยางถูกตอง     

โดยจะตองศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบฯ เสมอ   
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไป 

 

ขอมูลเบื้องตน จํานวน 

(n=37) 

รอยละ 

1. เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 

1 

36 

 

97 

2 

2. อาย ุ

       อายุ 30-40 ป 

       อายุ 40 

 

34 

3 

 

91 

8 

3.  ระดับการศึกษา 

       ปริญญาโท 

       ปริญญาเอก 

 

29 

8 

 

78 

21 

4. ชั้นป 

       ชั้นปที่ 1 

       ชั้นปที่ 2 

       ชั้นปที่ 3 

       ชั้นปที่ 4 

       ชั้นปที่ 5 ขึ้นไป 

 

11 

16 

5 

2 

3 

 

29 

43 

13 

5 

8 

5. ปที่เขาศึกษา 

       พ.ศ. 2557 

       พ.ศ. 2558 

       พ.ศ. 2559 

       พ.ศ. 2560 

       พ.ศ. 2561 

       พ.ศ. 2562 

 

1 

2 

2 

5 

16 

11 

 

2 

5 

5 

13 

43 

29 

6. สาขาวิชา 

       กีฏวิทยา 

       โรคพืชวิทยา 

       ปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 

       พืชสวน 

       พืชไร 

 

2 

3 

8 

5 

3 

 

5 

8 

21 

13 

8 
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไป (ตอ) 

 

ขอมูลเบื้องตน จํานวน 

(n=37) 

รอยละ 

       เกษตรเชิงระบบเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       ธุรกิจการเกษตร 

       การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

       สัตวศาสตร 

       การประมง 

       ไมระบุสาขาวิชา      

2 

1 

7 

2 

1 

3 

5 

2 

18 

5 

2 

8 

7. อาชีพ 

       อาชีพราชการหรือพนักงานของราชการ 

       อาชีพธุรกิจสวนตัว 

       อาชีพนักศึกษา 

       ลูกจางหนวยงานของรัฐ 

       พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ไมระบุ  อาชีพ   

 

7 

4 

16 

1 

1 

8 

 

18 

10 

43 

2 

2 

21 

8. ภูมิลําเนา 

       ภาคเหนือ 

       ภาคใต 

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       ภาคกลาง 

 

1 

1 

31 

4 

 

2 

2 

83 

10 
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ตารางที่ 4.2  การดําเนินการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร ในกรณขีาดการรับรู

เก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

ประเด็น (n=37) 

เดินทางมา

ติดตอท่ีคณะฯ 

  

สอบถาม

บอยครั้งผาน

ทางโทรศัพท 

ดําเนินการ    

คํารอง 

ไดปกต ิ

ยังไมเคยยื่น 

คํารอง 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

1. การยื่นคํารองรักษาสถานภาพ

การเปนนักศึกษาลาชา 

8.1 8.1 2.7 81.1 

2. การลงทะเบียนกรณีพิเศษ 21.6 16.2 10.8 51.4 

3. การผอนผันคาธรรมเนียม

การศกึษา 

5.4 13.5 13.5 67.6 

4. การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ 24.3 29.7 35.1 10.8 

5. การยื่นคํารองขอสอบประมวล

ความรู 

2.7 10.8 35.1 51.4 

6. การยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ 5.4 18.9 24.3 51.4 

7. การยื่นคํารองเสนอเคาโครง

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

2.7 24.3 54.1 18.9 

8.การสอบวิทยานิพนธ/การสอบ

การศกึษาอิสระ 

2.7 18.9 2.7 75.7 

9. การสงรูปเลมฉบับแกไข 2.7 5.4 8.1 83.8 

10. การสงผลงานการเผยแพร

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

5.4 5.4 2.7 86.5 
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ตารางที่ 4.3  ชองทางการรับรูขอมูลเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การการศึกษาระดับ 

   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

แหลงขอมูล 

(n = 37) 

สมํ่าเสมอ 

รอยละ 

นานๆ 

ครั้ง 

รอย

ละ 

นอย

ครั้ง

มาก 

รอย

ละ 

ไม

เคย 

Mean S.D. ความหมาย 

1. reg.kku.ac.th 56.8 37.8 5.4 - 2.51 0.61 สม่ําเสมอ 

2. gs.kku.ac.th 35.1 48.7 10.8 5.4 2.14 0.81 นาน ๆ ครั้ง 

3. บอรดคณะเกษตรศาสตร 27.0 45.9 16.2 10.8 1.89 0.94 นาน ๆ ครั้ง 

4. เวบ็ไซตคณะเกษตรศาสตร 32.4 56.8 5.4 5.4 2.16 0.76 นาน ๆ ครั้ง 

5. สอบถามจากเพ่ือน 70.3 18.9 10.8 - 2.59 0.68 สม่ําเสมอ 

6. สอบถามจากอาจารยท่ีปรึกษา 81.1 10.8 8.1 - 2.73 0.60 สม่ําเสมอ 

7. สอบถามจากเจาหนาที่คณะ

เกษตรศาสตร 

56.8 32.4 10.8 0.4 2.46 0.69 สม่ําเสมอ 

8. กลุมไลนนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร 

81.1 16.2 2.7 - 2.78 0.48 สม่ําเสมอ 

9. อานจากคูมือนักศึกษา 21.6 59.5 13.5 5.4 1.97 0.76 นาน ๆ ครั้ง 

10. สอบถามเจาหนาที่บัณฑิต

วิทยาลัย 

18.9 37.8 18.9 24.3 1.51 1.07 นาน ๆ ครั้ง 
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4.5 อภิปรายผลโดยรวม 

 จากการศึกษา พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร ใหความสําคัญดานการศึกษา 

และการรับรูขาวสารเก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

นอยมาก    การเก็บแบบสอบถามจึงมีจํานวนนอย  สวนมากนักศึกษาจะมาติดตอดําเนินการคํารองตาง ๆ 

ชวงเวลาตามปฏิทินการศึกษากําหนด หรือชวงเวลาที่มีการสอบตาง ๆ   เชน การยื่นเอกสารแบบฟอรมการ

ลงทะเบียนกรณีพิเศษ ซึ่งการลงทะเบียนปกติจะมีระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษากําหนดไวแลว แตมีนักศึกษา

บางคนที่มีปญหาไมสามารถดําเนินการผานระบบการลงทะเบียนทางออนไลนได  จึงสงผลใหนักศึกษาตอง

เดินทางมายื่นดวยตนเองที่คณะเกษตรศาสตร หรือ ที่ฝายทะเบียนเรียนซึ่งสงผลกระทบตอนักศึกษาเปนอยาง

มาก เนื่องจากนักศึกษาบางคนอยูตางจังหวัด ขาดความเอาใจใสจึงถือวาฝาผืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

สงผลถึงข้ันพนสภาพการเปนนักศึกษาได  และยังมีแบบฟอรมอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะตองดําเนินการดวยตนเอง 

เชน ผลการสอบผานภาษาอังกฤษ การสอบประมวลความรู การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ การยื่นคํารอง

รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา การยื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

การสงรูปเลม การสงผลงานการเผยแพรวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  ฯลฯ  

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลกระทบเก่ียวกับการขาดการรับรูเก่ียวกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และชองทางการรับรูขอมูลเก่ียวกับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และไดจัดเก็บขอมูลจาก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร จํานวน 37 ราย ซึ่งผลการศึกษา สรุปไดดงันี ้

 จากการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 37 ราย พบวานักศึกษามีชองทางการับรูขาวสารดาน

การศึกษาหลากหลายชองทาง  โดยสวนมากนักศึกษาเลือกดําเนินการขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ คือ กลุมไลน

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร การติดตอสอบถามจากอาจารยที่ปรึกษา และการสอบถามจากเพ่ือนซึ่งเปน

ชองทางที่นักศึกษาเขาถึงงาย และนําไปปฏิบัติไดดีเชนเดียวกัน    

 สวนชองทางการรับรูระเบียบฯ ที่นักศึกษาเลือกดําเนินการนาน ๆ ครั้ง  จากการศึกษา มี 3 ชองทาง 

ไดแก  การสอบถามเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  การอานจากบอรดคณะเกษตรศาสตร  และการรับรูจากการ

อานคูมือนักศึกษา ซึ่งชองทางการรูขอมูลเหลานี้ นักศึกษาใหความสนใจนอยมากตามลําดับ 

 จากการศึกษายังพบวา นักศึกษาไดรับผลกระทบที่แตกตางกันในการดําเนินการกิจกรรมทางการ

ศึกษาประจําภาคการศึกษานั้น ๆ  กิจกรรมที่นักศึกษาไมเคยทํา คือ การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

รอยละ 86.5 เปนกิจกรรมที่นักศึกษาจะดําเนินการชวงใกลจะสําเร็จการศึกษา การสงรูปเลมวิทยานิพนธ/

การศกึษาอิสระ รอยละ 83.8 และ การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ รอยละ 75.7 

 นักศึกษาที่อยูตางจังหวัด จะไดรับผลกระทบมากที่สุดในการมาติดตอดวยตนเอง ซึ่งสาเหตุจาก

นักศึกษาไมปฏิบัติตามกําหนดปฏิทินการศึกษา หรือ เปนการยื่นเอกสารที่เก่ียวของในการสอบบางประเภท  

ซึ่งเปนการยื่นคํารองขอสอบภายในคณะฯ ยังคงเปนเอกสารอยู แตในอนาคตคณะฯ จะพัฒนานําเขาสูระบบ

การยื่นแบบฟอรมออนไลนเพ่ิมเติมตอไป 

 

5.2 ขอเสนอแนะ  

  จากการศึกษาแนวทางการศกึษาเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีขอเสนอแนะดังนี้  

 1. ควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติเปนแผนภาพไวในเพจบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ควรเพ่ิมชองทางการสงผลการประเมินและกิจกรรมตองผานชองทางออนไลน เพ่ือลดการเดินทาง

มาติดตอดวยตนเอง เชน การสงคะแนนภาษาอังกฤษแบบออนไลน 
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 3. ควรพัฒนาขั้นตอนการดําเนินเอกสารที่สะดวกมากยิ่งข้ึน โดยที่สามารถทําผานระบบออนไลน  

มากขึ้น โดยที่นักศึกษาไมตองเดินทางมาดําเนินการดวยตนเอง   

 4. ควรมีการแจงอยางชัดเจนวาระเบียบการตาง ๆ สามารถรับทราบไดจากชองทางใดไดบางอยาง

ละเอียดจะตองดําเนินการข้ันตอนไหน การสงเอกสารออนไลนตาง ๆ ใครควรเปนคนทําตรงไหนของอาจารย 

ตรงไหนของ 

 5. เอกสารออนไลนจะตองมีคําอธิบายที่ชัดเจนจะไดไมเสียเวลาเปดกลับไปกลับมา หรือสอบถาม

เจาหนาที่บอยครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบออนไลนควรมีการแจงเสมอ หรือแจงทางเว็บมหาลัยหรือเว็บ

คณะฯ 

 6. ควรปรับปรุงข้ันตอนและชองทางการติดตอใหงายขึ้น  

 หากนักศึกษามีขอสงสัยในข้ันตอนแนวปฏิบัติ  ระบบจะมีชองทาง ถาม-ตอบ ขอสงสัย และแจงเตือน

ไปยังผูเก่ียวของ ปจจุบันมีบริการยื่นแบบฟอรมออนไลนที่สามารถลดเวลาและข้ันตอนใหนักศึกษาไดเปน 

อยางดี คือ https://forms.gs.kku.ac.th     
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ภาคผนวก 
 



แบบสอบถาม  

  

แนวทางการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

******************************* 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริง โดยใสเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หรือเติมคําลงในชองวาง    

ซึ่งขอมูลที่ไดจะปกปดเปนความลับ แตจะนํามาวิเคราะหเชิงวิชาการเพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางใน

การพัฒนางานของเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดานการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะเกษตรศาสตรตอไป 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 

                1. (  ) ชาย    2. (  ) หญิง 

1.2 อายุ ........ ป 

1.3. การศกึษาระดับ  (  ) ปริญญาโท  (  ) ปริญญาเอก 

1.4 ชั้นป  ที่ ............ 

1.5 เขาศึกษาเม่ือ พ.ศ. ....................... 

1.6 สาขา.................................... 

1.7 อาชีพ ................................................  

1.8 ภูมิลําเนา อาศัยอยูที่ จังหวัด.......................................... 

 

สวนที่ 2 สถานภาพทางการศึกษาปจจุบัน ทานดําเนินการอะไรบางในภาคการศึกษานี้  

           (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (  ) 2.1 ลงทะเบียนเรียนปกติภาคการศึกษา................ ปการศึกษา ..................... 

 (  ) 2.2 สอบผาน เคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระแลว 

 (  ) 2.3 สอบผาน การสอบประมวลความรู แลว 

 (  ) 2.4 สอบผาน การสอบวัดคุณสมบัติ แลว 

 (  ) 2.5 ไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระแลว 
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 (  ) 2.6 ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรกําหนด รอดําเนินการการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระในภาค

การศกึษานี้ 

 (  ) 2.7 สอบผาน วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระแลว 

 (  ) 2.8 รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา กรณี .................................................................... 

 (  ) 2.9 ลาพักการศึกษา 

 

สวนที่ 3  ชองทางการรับรูขอมูลเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการการศึกษาระดับ  

            บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 

แหลงขอมูล ความสม่ําเสมอ 

สมํ่าเสมอ นาน ๆ ครั้ง นอยครั้งมาก ไมเคย 

3.1 reg.kku.ac.th     

3.2  gs.kku.ac.th     

3.3 บอรดคณะเกษตรศาสตร     

3.4 เวบ็ไซตคณะเกษตรศาสตร     

3.5 สอบถามจากเพื่อน     

3.6 สอบถามจากอาจารยท่ีปรึกษา     

3.7 สอบถามจากเจาหนาที่คณะเกษตรศาสตร     

3.8 กลุมไลนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร     

3.9 อานจากคูมือนักศึกษา     

3.10 สอบถามเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย     
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สวนที่ 4  การดําเนินการของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา คณะเกษตรศาสตร ในกรณีขาดการรับรูเก่ียวกับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

 

สวนที ่5  ขอเสนอแนะ 

ทานมีขอเสนอที่เกี่ยวกับการพัฒนาชองทางการรับรูขอมูลเก่ียวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการ

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา อยางไรบาง 

                  (1) ........................................................................................................................................ 

                  (2) ........................................................................................................................................ 

                  (3) ........................................................................................................................................ 

                  (4) ........................................................................................................................................ 

                  (5) ........................................................................................................................................ 

 

 

กิจกรรม 

ผลการดําเนินการย่ืนคํารอง 

เดินทางมา

ติดตอที่คณะฯ 
สอบถามบอยครั้ง 

ยังไมเคย

ดําเนินการ 

4.1 การยื่นคํารองรกัษาสถานภาพการเปนนักศึกษาลาชา    

4.2 การลงทะเบียนกรณีพิเศษ    

4.3 การผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา    

4.4 การยื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ    

4.5 การยื่นคํารองขอสอบประมวลความรู    

4.6 การยื่นขอสอบวัดคุณสมบัต ิ    

4.7 การยื่นคํารองเสนอเคาโครงวิทยานพินธ/การศึกษาอิสระ    

4.8 การสอบวิทยานิพนธ    

4.9 การสอบการศึกษาอิสระ    

4.10 การสงรูปเลมฉบับแกไข    

4.11 การสงผลงานการเผยแพรวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ    

4.12 อื่น ๆ (ระบุ) .......................................    



 

ประวัติผูจัดทํา 
 

 

ชื่อ-สกุล  นางลุมพินี  แสนเมือง 

 

ภูมิลําเนา  เลขที ่155 หมูที่ 10  ต.พระลับ  อ. เมือง จ. ขอนแกน 40000 

 

ประวัติการศึกษา 

 -ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป พ.ศ. 2538-2539 

สถาบันราชภัฏเลย จ. เลย 

 -ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2536-2537 โรงเรียนขอนแกนบริหารธุรกิจ จ. ขอนแกน 

 -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2535-2536 โรงเรียนขอนแกนบริหารธุรกิจ จ. ขอนแกน 

 

ประวัติการทํางาน  

-  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร พ.ศ. 2542-2563 

- ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ พนักงานธุรกการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร พ.ศ.  

 2539-2542 

 - ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539 

 

สถานท่ีทํางาน  งานบริการการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  0-866-416-028 

 

ที่อยูปจจุบัน  เลขท่ี155 หมูที่ 10  ต.พระลับ  อ. เมือง จ. ขอนแกน 40000 

 

Email Address : lumpsa@kku.ac.th 

 

 


