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 คู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเล่มนี�  ไดร้วมรวมระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เพื&อใหน้กัศึกษาที&จะเขา้ศึกษา  ในปีการศึกษา 2557  
ไดเ้ตรียมความพร้อม และสามารถประพฤติ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยัและคณะไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัเกี&ยวกบัเรื&องนี�  จึงไดจ้ดัทาํหนงัสือคู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ขึ�น นอกจากนี� ยงัใชเ้ป็นคู่มือของอาจารยที์&ปรึกษา และเจา้หนา้ที&ที&ปฏิบติังานดา้นบณัฑิตศึกษา ในการให้
คาํแนะนาํนกัศึกษา  ตลอดจนเป็นประโยชนใ์นการศึกษาอา้งอิงของผูเ้กี&ยวขอ้งหรือผูส้นใจทั&วไป โดยไดแ้บ่ง
เนื�อหาออกเป็น 9 ส่วน ประกอบดว้ย 

:    บทนาํ 
;    ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศเกี&ยวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
<    ระเบียบ ประกาศเกี&ยวกบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
>    ระเบียบ ประกาศเกี&ยวกบัทุนการศึกษา 
@    ประกาศเกี&ยวกบัการทาํวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
B    แนวปฏิบติัต่าง ๆ ที&ควรทราบ 
C    บริการต่าง ๆ ของ บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
D    คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวิทยาลยั 
9    ภาคผนวก  แบบฟอร์มที&นกัศึกษาควรทราบและหนงัสือราชการสาํหรับติดต่อต่าง ๆ  

 โดยในส่วนที& ;-9 ระเบียบ ประกาศ คาํสั&งต่างๆ ที&คณะและบณัฑิตวิทยาลยัไดจ้ดัทาํขึ�นเพื&อเป็น
แนวปฏิบติัสาํหรับการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ ในปีการศึกษา ;@@C  บณัฑิตวิทยาลยั   
ไดป้รับรูปแบบรูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั�น ไดน้าํบรรจุไวใ้นรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ในแผน่ซีดี ซึ& ง
สามารถดูรายละเอียดประกาศต่างๆไดจ้ากสารบญัของแผน่ซีดี 

สาํหรับในส่วนของขอ้มลูหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ทางผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํขอ้มลูหลกัสูตรไวเ้บื�องตน้ในทา้ย
เล่ม และขอ้มลูสมบูรณ์จะอยูใ่นรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์แนบทา้ยปกหลงั    และคู่มือนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาเล่มนี�  สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือของคณะทาํงานจดัทาํคู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและ
คณะกรรมการเครือข่ายสายสนบัสนุนบณัฑิตศึกษาทุกท่าน  ที&ไดร้วบรวมประกาศต่าง ๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณะ
และแบบฟอร์มที&เกี&ยวขอ้งกบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี�ดว้ย 
                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                      กรกฎาคม  ;@@C 
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;.<>        ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& BD/;@>D) เรื&อง แนวปฏิบติั 102 
การแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษ 

;.<@ ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& B9/;@>D)   104 
เรื&อง การแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยที์&ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระ 

;.<B ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที& <@/;@>9) เรื&อง การสอบ 107 
ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขครั� งที& :) 

;.<C ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& CK/;@>D) เรื&อง การสอบ 108 
ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั 

;.<D        ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& D:/;@>D) เรื&อง เงื&อนไข   111 
และแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา  

2.39         ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& DK/;@>D) เรื&อง การขอ  112 
ขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา 

;.4K ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& ;D/;@>;) เรื&อง การจดัทาํแผน   114 
การศึกษา (Study Plan) ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 
;.>: ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& ;C/;@>;) เรื&อง แนวปฏิบติั   11@ 

เกี&ยวกบัการลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก หรือ วชิาสมัพนัธ์/วชิารอง 
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

;.4; ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& ;B/;@>;)  เรื&อง แนวปฏิบติัใน   11B 
การสอบประมวลความรู้สาํหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก 

;.>< ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบบัที&   009/2551 เรื&อง  แนวปฏิบติัใน                     11C 
การแกเ้กรด I  ของรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 

;.>> ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ(ฉบบัที& B/;@@K) เรื&อง การสอบประมวล   1:D 
ความรู้สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การจดัการสารสนเทศ แผน ข 

;.>@ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& B/;@<D) เรื&อง   12K 
แนวปฏิบติัในการแกเ้กรด I  ของวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา  

;.>B ประกาศคณะเทคนิคการแพทย(์ฉบบัที& <B/;@>9) เรื&อง การสอบประมวล  121 
ความรู้สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ) 

2.4C ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที&   73/2552) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  12; 
ในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตและหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา  
สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

2.>D ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที&  51/2554)  เรื&อง  การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร 135 
การจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตรนานาชาติ 

2.49 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัที& 9D/2556) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการ 141 
สอน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม  
สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

 2.5K ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& ;:/;@@>)   150 
เรื&อง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื&อการสาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

2.51 ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 10 /2555)  เรื&อง เงื&อนไข 152 
      การสาํเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น 
2.52 ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที& K:K/;@@B)   เรื&อง  การ  155 

กาํหนดรายวชิาสาํหรับนกัศึกษา  แผน ก แบบ ก : หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ&น 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

ตอนที" 3 ระเบียบ ประกาศเกี"ยวกบัค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                         
3.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย  ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้                                 159 

ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 
3.2 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ              162 

สาํหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.;@>B 
<.< ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 979/2548) เรื&อง บญัชีทา้ยประกาศ   164 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เรื&อง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา(แกไ้ขเพิ&มเติมครั� งที& ;) 

<.>           ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 359/2547) เรื&อง บญัชีทา้ย          165 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น เรื&อง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (แกไ้ขเพิ&มเติมครั� งที& 1) 

<.@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  308 /2557 )  เรื&อง  อตัราค่าธรรมเนียม  166 
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. ;@@C  

<.B           ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& C@@/254D)  เรื&อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม :CD 
 การศึกษาของภาคแรกที&เขา้ศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธิq เขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
<.C          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :DK;/;@@;) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1C9 

การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
<.D          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& >>C/;@>9) เรื&อง การเก็บ   1D< 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 
<.9          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& B>B/;@>>) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียม  1D> 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปลี&ยนแปลงเกี&ยวกบัการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิต ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

<.:K        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& D<>/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1DB 
การศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ ฯ 

<.::        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 9B>/;@>D)  เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1DC 
  การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ หลกัสูตร 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการ 
  คอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 

<.:;         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;:@/;@@K)  เรื&อง ค่าธรรมเนียม  1D9 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ 
“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสาํหรับครู” 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                      หน้า 

 
<.:<         ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ (ฉบบัที& ;C/;@@<) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียมวจิยั  19: 

  ตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 
<.:>        ประกาศคณะวทิยาศาสตร์( ฉบบัที& 9/;@>9) เรื&อง อตัราค่าธรรมเนียม   19; 

การทาํวทิยานิพนธ์ หรือวจิยัร่วมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ต่างสถาบนั ที&ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.:@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น( ฉบบัที& 9/;@>9)  เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับ :9> 
 หลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 
<.:B        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;@;/;@@;) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19B 
 สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตร 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมสิ&งแวดลอ้ม” 
<.:C        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :D9K/;@@<) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19C 

สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 

<.:D       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& @DC/;@@:) เรื&อง  ค่าธรรมเนียม  199 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 

<.:9         ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& @D/;@>9) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียม  ;KK 
การวจิยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ 

<.;K        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;;>/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  ;K; 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

<.;:         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;;</;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  ;K> 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  

<.;;         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& B>:/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการ  ;KB 
ศึกษา สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวชิาชีพครู 

<.;<         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบบัที& KK6/;@@;) เรื&อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั ;KC 
ตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์สาํหรับนกัศึกษาที&ไดรั้บ 
ทุนการศึกษา/วจิยั 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

 
<.;>        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ;;/;@>9) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการ  ;K9 

  ศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 
3.;@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& @CD/;@@;)  เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   2:K 

สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาการพยาบาล 

<.;B ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& ::B/;@>D) เรื&อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ  ;:: 
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 

<.;C        ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& :D/;@>9) เรื&อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ;:< 
ใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 

<.;D ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 1373/2552) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2:@ 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 

<.;9 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 2013/2552) เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 2:C 
        ศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 
<.<K        ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 46/;@52)  เรื&อง  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้าย ;;K 

ในการดาํเนินการเกี&ยวกบัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์
<.<: ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& ;B/;@>9)  เรื&อง หลกัเกณฑก์ารเก็บ  2;< 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัสาํหรับนกัศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์

3.3; ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   ;:B:/2552) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2;> 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา” 

<.<<  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  ;:B; / ;@@;) เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 2;B 
หลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา 

<.<> ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :K@/;@@>)  เรื&อง การเก็บ 2;C 
 ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

การออกกาํลงักายและการกีฬา 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

 
<.<@        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 220/2549) เรื&อง ค่าธรรมเนียม   2;D 

การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

3.3B ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 1064/2555) เรื&อง ค่าใชจ่้ายในการจดัการ ;;9 
หลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัแกไ้ข) 

<.<C          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ::C;/;@>9)  เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการ   2<; 
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาฯ 

<.<D         ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& </;@@>) เรื&อง  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายใน 2<@ 
การจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

<.<9        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉ บบัที& ;9CD/;@@B) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2<C 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 

<.>K       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 966/2548) เรื&อง ค่าธรรมเนียม  ;<9 
การศึกษาสาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต”   

<.>:       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& :K@C/2548) เรื&อง ค่าใชจ่้าย   ;>K 
ในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต” 

 3.>; ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 695/2549) เรื&อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2>< 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท  คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.>< ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   <;;/255<) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ;>> 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.>> ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   ;:B>/2552) เรื&อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2>B 
สาํหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 

<.>@ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  2165/ 2552) เรื&อง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 2>D 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม 
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                    หน้า 

 
 

ตอนที" 4 ระเบียบ ประกาศเกี"ยวกบัทุนการศึกษา                                            
4.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย เงินทุนการศึกษาของราชกรีฑา                   ;@<      

สโมสรกรุงเทพฯสาํหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525 
4.2 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยั                         2@> 

ในการทาํวทิยานิพนธ์ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2531 

4.3 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&  :KB9/;@@K) เรื&อง  ทุนวจิยั สาํหรับ  2@@ 
และศกัยภาพสูงคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพื&อใหส้ามารถรับนกัศึกษาที&มี 
ความสามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรและทาํวจิยัในสาขาที&อาจารยมี์ความเชี&ยวชาญ 

4.4 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที&  D@/;@@C) เรื&อง  หลกัเกณฑ ์วธีิการพิจารณา 2@D 
และอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการทาํวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

4.@ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที&  <9/2552) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหทุ้น 2B< 
ส่งเสริมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
พื�นฐาน คณะแพทยศาสตร์ 

4.B ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที&  </255>) เรื&อง  หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นสนบัสนุน 2BB 
    การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาํหรับนกัศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ 

>.C ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& 2D/;@@1) เรื&อง  แกไ้ขการจดัสรรทุน  2BD 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบาํบดั 

>.D  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& 20/;@@1) เรื&อง  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 2B9 
สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิา
กายภาพบาํบดั 

>.9  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& >K/;@>9) เรื&อง  ทุนสนบัสนุนการทาํ  2C: 
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

>.:K       ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& @</;@@;) เรื&อง ทุนส่งเสริมการเรียนการสอน 2C< 
ระดบับณัฑิตศึกษา  
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ตอนที" 5 ประกาศเกี"ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ   
5.1 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที&  9>B /;@@K) เรื&อง  แนวปฏิบติั  ;CC 

ในการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
5.2 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& DD/;@@@) เรื&อง หลกัเกณฑ ์ ;C9 

และแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
5.3 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& C:/;@>D) เรื&อง  แนวทางการ ;D@ 
 ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ   
5.4 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที&   BB/2550)    ;DD 

เรื&อง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื&อการสาํเร็จการศึกษา 
@.@  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& @/;@>B) เรื&อง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  ;D9 

ในการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและการประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํ 
วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  

@.B ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที& <:/;@>D) เรื&อง แนวปฏิบติัในการส่ง  ;9: 
              รายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 
@.C ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& D9/;@@K) เรื&อง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ;9; 

ในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
@.D ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& <B/;@@B) เรื&อง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ;9> 

การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
@.9 ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& 86/2551) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 29C 

ความกา้วหนา้ในการทาํดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
@.:K ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัที& 87/2551) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 29D 

ความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

5.11         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& 007/2552) เรื&อง หลกัเกณฑ ์ <KK 
และแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

5.12         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& 018/2551) เรื&อง แนวปฏิบติั 3K9 
ในการทาํวทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

@.:< ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบบัที& <C/;@>D) เรื&อง หลกัเกณฑ ์   3:K 
และแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

 
@.:4 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& ;C/;@>@) เรื&อง แนวปฏิบติั   <:D 
          ในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  
          หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก(;) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวชิา) 
5.15 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& C/;@@B) เรื&อง แนวปฏิบติัในการ <:9           

   เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
                5.16       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   (ฉบบัที& :K/;@@C) เรื&อง หลกัเกณฑ ์ 32K 
        การประเมินผลการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

               คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.1C ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 63/;@>8) เรื&อง   <;<         

                          แนวปฏิบติัในการจดัทาํและส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ของ 
 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
@.1D ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 57/;@>8) เรื&อง   <;B         

                          แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์และเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์สาํหรับ 
 นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
@.:9 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& D/;@>@) เรื&อง   <<:        

                          แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์ 
5.;K ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& D/2556) เรื&อง   <<;         

                      แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก : 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

@.;: ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& :K/;@>@) เรื&อง   <<<  
  แนวปฏิบติัในการทาํการศึกษาอิสระ สาํหรับรายวชิาการศึกษาอิสระ ฯ   

@.;; ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 11/2545) เรื&อง แนวปฏิบติั <<> 
            การทาํการศึกษาอิสระ สาํหรับรายวชิาการศึกษาอิสระ ที&มีจาํนวนหน่วยกิต > หน่วยกิต 
@.;< ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 34/;@47) เรื&อง   <<@ 
           แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์ฯ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   

            สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา ภาควชิาบรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
@.;> ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัที& 37/;@47) เรื&อง แนวปฏิบติั <<D 
           แนวปฏิบติัในการทาํวทิยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต                  

           สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

   
@.;@            ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& 73/2552)  เรื&อง  การจดัการเรียนการสอน  <>K 

รายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
การเคลื&อนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ;@@:) และรายวชิาวทิยานิพนธ์  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวชิากายภาพบาํบดั 
และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ;@@;) 

@.;B ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัที& B/;@>9) เรื&อง การจดัการเรียน  <@B 
การสอนวชิาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา        

            การบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)คณะเทคนิคการแพทย ์         
@.;C           ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัที& C:/;@>9)  เรื&อง  การจดัการ  <B< 

เรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
@.;D   ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที& ::>/2553) เรื&อง  การจดั 3BC 

การเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์และรายวชิาดุษฎีนิพนธ์หลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา 
ชีวเวชศาสตร์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

@.;9 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& :K/;@>@) เรื&อง แนวทางปฏิบติั  <DK 
ในการทาํการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

@.<K ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& 11/2545) เรื&อง แนวทางปฏิบติั  3D: 
ในการทาํวทิยานิพนธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขา           
วชิาการบริหารสาธารณสุข 

@.<: ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& 12/2545) เรื&อง  แนวทางปฏิบติัใน  3D; 
การทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวชิาอนามยัสิ&งแวดลอ้ม 
@.<; ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัที& C/;@>9) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการจดัทาํ 3D< 

และการส่งรายงานการศึกษาอิสระ 
@.<< ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัที& ;K/;@54) เรื&อง  3D> 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และเคา้โครง 
การศึกษาอิสระ  การสอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หลกัสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น    

5.3> ประกาศคณะเภสชัศาสตร์ (ฉบบัที& 39/2546) เรื&อง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั           <9: 
เกี&ยวกบัการทาํวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั 



สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

 
5.3@ ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัที& @/;@>9) เรื&อง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  <9B 

ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
5.3B ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัที& :@/;@>9) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการทาํการศึกษา  >K@ 

อิสระ สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิต คณะเทคโนโลย ี 
5.<C ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร์ (ฉบบัที& 34/2551) เรื&อง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล >:K 

รายวชิาวทิยานิพนธ์ และเกณฑก์ารประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาสตัวแพทยส์าธารณสุข 

@.<D         ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& 30/2554) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 4:@ 
ในการทาํวทิยานิพนธ์นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 

@.39        ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& <</;@@>) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั >:9 
ในการประเมินผลวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะวทิยาการจดัการ 

@.>K         ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& <:/;@@>)เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 4;< 
การสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ 

@.>:         ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัที& <;/;@@>) เรื&อง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 4;@ 
การสอบประมวลความรู้ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ 

5.4; ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  : /255>)  เรื&อง   แนวปฏิบติัในการ  >;C 
ทาํดุษฎีนิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 

5.4< ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  2 /255>)  เรื&อง   แนวปฏิบติัในการ  >2D 
ทาํวทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 

5.>> ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  > /255C)    เรื&อง   แนวปฏิบติัในการทาํ 4;9 
วทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

                 สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 
@.>@ ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัที&  5 /255C)  เรื&อง   แนวปฏิบติัในการทาํ  43K 

วทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 
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6.21.5 การขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา               445   
6.21.6 การแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยที์&ปรึกษาหลกั     445 
6.21.7 แนวปฏิบติัในการแต่งตั�งผูเ้ชี&ยวชาญเฉพาะ    446 
6.21.8 การแต่งตั�งอาจารยที์&ปรึกษาเฉพาะเรื&อง     446 

 



 สารบัญ (ต่อ) 

                                หน้า 

 
6.21.9 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เพื&อขอความ               446             

ร่วมมือในการเก็บขอ้มูลทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
6.21.10 การขอความอนุเคราะห์ใหเ้ป็นผูเ้ชี&ยวชาญหรือ    447 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเครื&องมือในการทาํวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
6.21.11 การขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ               447 
6.21.12 การขอเปลี&ยนชื&อเรื&องวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   >48 
6.21.13 การส่งวทิยานิพนธ์/การส่งรายงานการศึกษาอิสระ   >49       

6.22 การสอบประมวลความรู้                       >49                         
6.23 การสอบวดัคุณสมบติั                             >50    
6.24 การสาํเร็จการศึกษา                             >50                                    
6.25 การขออนุมติัปริญญา                 >50 
6.26 การขอรับปริญญา                                                                >51                
6.27 เงื&อนไขของหน่วยงานสงักดักระทรวงศึกษาธิการ เกี&ยวกบัการ                      >51 

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ตอนที" 7           บริการต่างๆ ของบัณฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัขอนแก่น                  
7.1 ทุนการศึกษา                457 
7.2 หอ้งสมุด         459        
7.3 ศูนยค์อมพิวเตอร์                     459 
7.4 การอบรมเพื&อเพิ&มทกัษะสาํหรับนกัศึกษา                         460 
7.5 โภชนาการ        460 
7.6 รถโดยสารประจาํทาง            460 
7.7 บริการไปรษณีย ์                     461 
7.8 บริการธนาคาร                                                                    461 
7.9 ศูนยค์อมเพลก็                                           461           
7.10 ศูนยสุ์ขภาพนกัศึกษา                              461              
7.11 การประกนัอุบติัเหตุ                               461  

                 
 
 
 



 สารบัญ (ต่อ) 
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ตอนที"  8 คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั                                   

8.1 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา                                           465                 
8.1.1 คณะวทิยาศาสตร์                                                                   466 
8.1.2 คณะเกษตรศาสตร์                  474 
8.1.3 คณะวศิวกรรมศาสตร์                478 
8.1.4 คณะเทคโนโลย ี                 484       
8.1.5 คณะสตัวแพทยศาสตร์                            486 
8.1.6 คณะพยาบาลศาสตร์                  488  
8.1.7 คณะแพทยศาสตร์                      491 
8.1.8 คณะเทคนิคการแพทย ์               507  
8.1.9 คณะสาธารณสุขศาสตร์                509            
8.1.10 คณะทนัตแพทยศาสตร์      512 
8.1.11 คณะเภสชัศาสตร์       515 
8.1.12 คณะศึกษาศาสตร์          517 
8.1.13 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์               @21    
D.:.:> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                @;> 
D.:.:@ คณะวทิยาการจดัการ                 @;@ 
8.1.16 คณะศิลปกรรมศาสตร์      @2B 
D.:.:C วทิยาเขตหนองคาย       @2C 

8.2     บุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั                                        @<: 

 

ภาคผนวก แบบฟอร์มที"นักศึกษาควรทราบและหนังสือราชการสําหรับตดิต่อหน่วยงานต่างๆ    
บว.9 คาํร้องขอลงทะเบียนนอ้ยกวา่/มากกวา่จาํนวนหน่วยกิตที&กาํหนด              @<B 
บว.13 คาํร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา                @<D 
บว.13-1  คาํร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา(กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพ ์  @<9                                                                                                                             

ผลงานวทิยานิพนธ์)             
บว.14 คาํร้องขอลาพกัการศึกษา                               @>K 
บว.15     คาํร้องขอลาออก                                                           @>: 
บว.16 แบบส่งและรับวทิยานิพนธ์                                              @>; 

 บว.17 คาํร้องขอหนงัสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตวัเพื&อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ             @>> 
 บว.18 คาํร้องขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา                 @>@ 



สารบัญ (ต่อ) 
                                หน้า 

 
  บว.20    ใบแจง้ความจาํนงสาํเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี� สิน                  @46 

  บว.21 คาํร้องขอเสนอชื&ออาจารยที์&ปรึกษา/เปลี&ยนแปลงอาจารยที์&ปรึกษาวทิยานิพนธ์            @48 
   บว.;; คาํร้องขอขยายจาํนวนนกัศึกษาในคาํปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ                  @@K 
  บว.23 แบบเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                                @@;        
 บว.24 คาํร้องขอเปลี&ยนชื&อเรื&องวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                @@> 
              บว.25 คาํร้องขอสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                 @@@ 
              บว.26 แบบเสนอแต่งตั�งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ                            @@C 

  บว.27  ใบแจง้ผลการสอบวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  @@9 
 บว.28  ใบรับรองการแกไ้ขวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                 @B;     

  บว.29  แบบฟอร์มตรวจสอบวทิยานิพนธ์                                                                      @B> 
 บว.30  คาํร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวดัคุณสมบติั                         @BB

   บว.31 แบบเสนอแต่งตั�งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ                             @BD 
 บว.32 ใบแจง้ผลการสอบประมวลความรู้/สอบวดัคุณสมบติั                @B9      
 บว.33 คาํร้องขอเปลี&ยนระบบการศึกษา                  @CK 
 บว.<<-: คาํร้องขอเปลี&ยนแผน/แบบการศึกษา      @C: 

บว.34 คาํร้องขอเปลี&ยนสาขาวชิา                     @C< 
 บว.35 คาํร้องขอเปลี&ยนระดบัการศึกษา      @C@ 
 บว.36 คาํร้องขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา       @CC 
               บว.37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา             @C9 
               บว.38    การรับทราบเรื&องลิขสิทธิq ในวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                            @D:     

บว.39    คาํร้องขอขยายเวลาการสาํเร็จการศึกษา                                               @D; 
           บว.40   คาํร้องการแต่งตั�งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยที์&ปรึกษาหลกั         @D> 
              บว.>:    แบบเสนอแต่งตั�งที&ปรึกษาเฉพาะเรื&อง      @DB 
 บว.>; แบบขอเสนอแต่งตั�งผูเ้ชี&ยวชาญเฉพาะสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  @9; 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ตวัอย่างหนังสือขออนุมตัขิยายเวลาศึกษาต่อ               
  หนงัสือภายนอก                               @9>   
  หนงัสือภายใน                  @9@ 
 ตวัอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูลในการทาํวทิยานิพนธ์       
  หนงัสือภายนอก                 @9B
          หนงัสือภายใน        @9C 
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 ตวัอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั@งผู้เชี"ยวชาญ              
  หนงัสือภายนอก        59D         
  หนงัสือภายใน                   599 
 ตวัอย่างหนังสือส่งตวัข้าราชการคนืต้นสังกดั                                             
  หนงัสือภายนอก                  BKK 
  หนงัสือภายใน                 BK: 
 
 
 
 


