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คานา
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ได้รวมรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบตั ิต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาที่จะเข้าศึกษา ในปี การศึกษา 2558
ได้เตรี ยมความพร้อม และสามารถประพฤติ ปฏิ บตั ิตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และแนวปฏิ บตั ิ ของ
มหาวิทยาลัยและคณะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องนี้ จึงได้จดั ทาหนังสื อคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขึ้น นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นคู่มือของอาจารย์ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานด้านบัณฑิตศึ กษา ในการให้
คาแนะนานักศึกษา ตลอดจนเป็ นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผูเ้ กี่ยวข้องหรื อผูส้ นใจทัว่ ไป โดยได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น 9 ส่ วน ประกอบด้วย
1 บทนา
2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
4 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา
5 ประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6 แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ควรทราบ
7 บริ การต่าง ๆ ของ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 คณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
9 ภาคผนวก แบบฟอร์มที่นกั ศึกษาควรทราบและหนังสื อราชการสาหรับติดต่อต่าง ๆ
โดยในส่ วนที่ 2-9 ระเบียบ ประกาศ คาสั่งต่างๆ ที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้จดั ทาขึ้ นเพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ิสาหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ในปี การศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ปรับรู ปแบบรู ปเล่มโดยเอกสารเหล่านั้น ได้นาบรรจุไว้ในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ในแผ่นซี ดี ซึ่ ง
สามารถดูรายละเอียดประกาศต่างๆได้จากสารบัญของแผ่นซี ดี
สาหรั บในส่ วนของข้อมูลหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา ทางผูจ้ ัดทาได้จัดทาข้อมูลหลักสู ตรไว้
เบื้ องต้นในท้ายเล่ม และข้อมูลสมบู รณ์ จะอยู่ในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ แนบท้ายปกหลัง และคู่มือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาเล่มนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความร่ วมมือของคณะทางานจัดทาคู่มือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการเครื อข่ายสายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รวบรวมประกาศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรกฎาคม 2558

สารบัญ
หน้ า
ตอนที่ 1 บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2558

ตอนที่ 2 ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หาร
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548
2.2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริ หาร
บัณฑิตวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2.3
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.4
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
2.5
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
2.6
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
2.7
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
2.8
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 724/2548) เรื่ อง การรับ
นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.9
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2544) เรื่ อง การเทียบโอน
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มกับรายวิชา 411711
2.10 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 234/2549) เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการ
ฝึ กอบรมหลังปริ ญญาเอก
2.11 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1125/2551) เรื่ อง การรักษาสถานภาพการ
เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1623 /2558) เรื่ อง การตีพิมพ์บทความวิจยั
ของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2)
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่ อง การตีพิมพ์บทความวิจยั
ของวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365 /2550) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทาทุจริ ตทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073 /2550) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิและ
เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทาผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2551) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
การพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2550) เรื่ อง หลักเกณฑ์
การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์
การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2550) เรื่ อง การลงทะเบียน
วิชาเรี ยนน้อย หรื อมากกว่าที่กาหนด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2548)
เรื่ อง การลงทะเบียนเรี ยนวิชาในระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2548) เรื่ อง การขอเพิ่ม
และการถอนวิชาเรี ยน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 22/2550) เรื่ อง การเทียบโอน
รายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2548) เรื่ อง การเปลี่ยนสาขาวิชา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2552)
เรื่ อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2548) เรื่ อง การเปลี่ยน
ระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551) เรื่ อง เกณฑ์การ
ประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แก้ไขครั้งที่ 1)
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 76/2548) เรื่ อง เกณฑ์การ
ประเมินความรู ้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 4/2551) เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
(แก้ไขครั้งที่ 2)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 7/2550) เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต(แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 77/2548) เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 815/2549) เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การแต่งตั้งที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง
ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1624/2558) เรื่ อง การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 67/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์
การขยายจานวนนักศึกษาในคาปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรณี พิเศษ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 68/2548) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
การแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2548)
เรื่ อง การแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิพนธ์
หรื อการศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรื่ อง การสอบ
ประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 70/2548) เรื่ อง การสอบ
ประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548) เรื่ อง เงื่อนไข
และแนวปฏิบตั ิในการขอคืนสถานภาพเป็ นนักศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 80/2548) เรื่ อง การขอ
ขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษา
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 28/2542) เรื่ อง การจัดทาแผน
การศึกษา (Study Plan) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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98
99
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113
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
2.41
2.42
2.43
2.44

2.45
2.46
2.47

2.48

2.49
2.50

2.51
2.52
2.53

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2542) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
121
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยนวิชาเลือกหรื อวิชาสัมพันธ์/วิชารองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 26/2542) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
122
การสอบประมวลความรู ้สาหรับหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 009/2551 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
123
การแก้เกรด I ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 53/2557)
124
เรื่ อง ยกเลิกประกาศแนวปฏิบตั ิในการแก้เกรด I และการแก้เกรด I ของวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ(ฉบับที่ 6/2550) เรื่ อง การสอบประมวล
125
ความรู ้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศแผนข
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 6/2538) เรื่ อง
127
แนวปฏิบตั ิในการแก้เกรด I ของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์(ฉบับที่ 36/2549) เรื่ อง การสอบประมวล
128
ความรู ้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก(โครงการพิเศษ)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
129
ในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 51/2554) เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร 142
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 98/2556) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนการ 148
สอน หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาและนวัตกรรม
สาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 21/2554)
157
เรื่ อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10 /2555) เรื่ อง เงื่อนไข
159
การสาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 010/2556) เรื่ อง การ
162
กาหนดรายวิชาสาหรับนักศึกษา แผนกแบบก1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ตอนที่ 3
3.1

ระเบียบ ประกาศเกีย่ วกับค่ าธรรมเนียมต่ างๆ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า
165
ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543
3.2
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 979/2548) เรื่ อง บัญชีทา้ ยประกาศ
168
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
3.3
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 359/2547) เรื่ อง บัญชีทา้ ย
169
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
3.4
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308 /2557 ) เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียม
170
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557
3.5
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) เรื่ อง การเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 182
การศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.6
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
183
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
3.7
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่ อง การเก็บ
187
ค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
3.8
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 646/2544) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียม
188
ในการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา
และการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 834/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
190
การศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
3.10 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 964/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
191
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู ้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ
3.11 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
193
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู ”

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
3.12
3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18
3.19
3.20

3.21

3.22

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2553) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจยั
195
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ( ฉบับที่ 9/2549) เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียม
196
การทาวิทยานิพนธ์ หรื อวิจยั ร่ วมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น( ฉบับที่ 1143/2554) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
198
สาหรับ หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 252/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
200
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1890/2553) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
201
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
203
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 58/2549) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียม
204
การวิจยั ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 224/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
206
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 223/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
208
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 641/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการ
210
ศึกษา สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 006/2552) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั
211
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์สาหรับนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา/วิจยั

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

3.28

3.29
3.30

3.31

3.32

3.33

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116/2548) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2549) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลักสูตรระดับปริ ญญาโท คณะแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1373/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2552) เรื่ อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 26/2549) เรื่ อง หลักเกณฑ์การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจยั สาหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2161/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2162 / 2552) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105/2554) เรื่ อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 727 /2558) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2555) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับแก้ไข)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาฯ
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉ บับที่ 2978/2556) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 966/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 695/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 322/2553) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2164/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม”
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2165/ 2552) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม
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ระเบียบ ประกาศเกีย่ วกับทุนการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินทุนการศึกษาของราชกรี ฑา
สโมสรกรุ งเทพฯสาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2525
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจยั
ในการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2531
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1069/2550) เรื่ อง ทุนวิจยั สาหรับ
และศักยภาพสูงคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรและทาวิจยั ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 85/2557) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา
และอนุมตั ิเงินทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทาวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 39/2552) เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุน
ส่งเสริ มการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนักศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 28/2551) เรื่ อง แก้ไขการจัดสรรทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 20/2551) เรื่ อง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชา
กายภาพบาบัด
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 40/2549) เรื่ อง ทุนสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 53/2552) เรื่ อง ทุนส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา

259
260

261

264
269

272
274

275

277
279

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ตอนที่ 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11
5.12
5.13

ประกาศเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946 /2550) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
ในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 88/2555) เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 71/2548) เรื่ อง แนวทางการ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2550)
เรื่ อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษา
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 27/2557)
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 31/2548) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการส่ง
รายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 89/2550) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 36/2556) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 86/2551) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 87/2551) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 007/2552) เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 018/2551) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
ในการทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 37/2548) เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระคณะพยาบาลศาสตร์
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2545) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก(2) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 7/2556) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
เสนอขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 10/2557) เรื่ อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 63/2548) เรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการจัดทาและส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 57/2548) เรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์สาหรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาเอกของ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2545) เรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2556) เรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโทแผน ก แบบ ก 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 10/2545) เรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการทาการศึกษาอิสระ สาหรับรายวิชาการศึกษาอิสระ ฯ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 11/2545) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
การทาการศึกษาอิสระ สาหรับรายวิชาการศึกษาอิสระ ที่มีจานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2547) เรื่ อง
แนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์ฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 37/2547) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิ
แนวปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 73/2552) เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวิชาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
และสาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 6/2549) เรื่ อง การจัดการเรี ยน
การสอนวิชาการศึกษาอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก(โครงการพิเศษ)คณะเทคนิคการแพทย์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 71/2549) เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 114/2553) เรื่ อง การจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2552)
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 10/2545) เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิ
ในการทาการศึกษาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุข
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 11/2545) เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิ
ในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริ หารสาธารณสุข
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2545) เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิใน
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 7/2549) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการจัดทา
และการส่งรายงานการศึกษาอิสระ
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2554) เรื่ อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเค้าโครง
การศึกษาอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 39/2546) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู ้และการสอบวัดคุณสมบัติ
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ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 15 /2557) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 20 /2556) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 15/2549) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการทาการศึกษา
อิสระ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2551) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการประเมินผล
รายวิชาวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 30/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ในการทาวิทยานิพนธ์นกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอกหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 33/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ในการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 31/2554)เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
การสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 32/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
การสอบประมวลความรู ้ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 1 /2554) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
ทาดุษฎีนิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2 /2554) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการ
ทาวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2557) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการทา
วิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5 /2557) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการทา
วิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
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ประกาศคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2553) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ 432
ในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 13/2557) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ 437
ในการทาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 14/2557) เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ 445
ในการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวปฏิบัตติ ่ างๆ ทีค่ วรทราบ และถือปฏิบัติ
การขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียน
การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
การขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
การลาพักการศึกษา
การขอขยายเวลาศึกษาต่อ
การขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบตั ิราชการ
การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
การรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
การขอลาออก
การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การขอกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
การขอเปลี่ยนสาขาวิชา
การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในระดับที่ต่ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา
การขอหนังสื อรับรองการเป็ นนักศึกษา
การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
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7.4

การทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.2 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
6.21.3 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
6.21.4 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.5 การขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษา
6.21.6 การแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
6.21.7 แนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
6.21.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง
6.21.9 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความ
ร่ วมมือในการเก็บข้อมูลทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.10 การขอความอนุเคราะห์ให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.11 การขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.12 การขอเปลี่ยนชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
6.21.13 การส่งวิทยานิพนธ์/การส่งรายงานการศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
การสอบวัดคุณสมบัติ
การสาเร็ จการศึกษา
การขออนุมตั ิปริ ญญา
การขอรับปริ ญญา
เงื่อนไขของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ
ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริการต่ างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ทุนการศึกษา
สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรฝึ กอบรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
โภชนาการ

467
467
467
467
468
469
469
470
470
470
471
471
472
473
473
474
474
474
475
475

481
483
483
484
484

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
ตอนที่ 8
8.1

รถโดยสารประจาทาง
บริ การไปรษณี ย ์
บริ การธนาคาร
ศูนย์คอมเพล็ก
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
การประกันอุบตั ิเหตุ

คณาจารย์ บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
คณาจารย์ บัณฑิตศึกษา
8.1.1 คณะวิทยาศาสตร์
8.1.2 คณะเกษตรศาสตร์
8.1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
8.1.4 คณะเทคโนโลยี
8.1.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
8.1.6 คณะพยาบาลศาสตร์
8.1.7 คณะแพทยศาสตร์
8.1.8 คณะเทคนิคการแพทย์
8.1.9 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8.1.10 คณะทันตแพทยศาสตร์
8.1.11 คณะเภสัชศาสตร์
8.1.12 คณะศึกษาศาสตร์
8.1.13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8.1.14 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
8.1.15 คณะวิทยาการจัดการ
8.1.16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
8.1.17 วิทยาเขตหนองคาย
8.2 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคผนวก
แบบฟอร์ มทีน่ ักศึกษาควรทราบและหนังสือราชการสาหรับติดต่ อหน่ วยงานต่ างๆ
บว.9 คาร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
บว.13 คาร้องขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
บว.13-1 คาร้องขอรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา(กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์)

484
485
485
485
485
485
489
490
498
501
506
508
510
512
529
532
534
537
539
542
545
547
548
549
553
558
560
561

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บว.14
บว.15
บว.16
บว.17
บว.18
บว.20
บว.21
บว.22
บว.23
บว.24
บว.25
บว.26
บว.27
บว.28
บว.29
บว.30
บว.31
บว.32
บว.33
บว.33-1
บว.34
บว.35
บว.36
บว.37
บว.38
บว.39
บว.40
บว.41
บว.42

คาร้องขอลาพักการศึกษา
คาร้องขอลาออก
แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์
คาร้องขอหนังสื อขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบตั ิราชการ
คาร้องขอกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
ใบแจ้งความจานงสาเร็ จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน
คาร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
คาร้องขอขยายจานวนนักศึกษาในคาปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรณี พิเศษ
แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
คาร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
คาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์
คาร้องขอสอบประมวลความรู ้/สอบวัดคุณสมบัติ
แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ฯ
ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู ้/สอบวัดคุณสมบัติ
คาร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา
คาร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา
คาร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
คาร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
คาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
แบบฟอร์มการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
การรับทราบเรื่ องลิขสิ ทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
คาร้องขอขยายเวลาการสาเร็ จการศึกษา
คาร้องการแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
แบบเสนอแต่งตั้งที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง
แบบขอเสนอแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

562
563
564
566
567
568
570
572
574
576
577
579
581
584
586
588
590
591
592
593
595
597
599
601
603
604
606
608
614

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ตัวอย่ างหนังสือขออนุมตั ขิ ยายเวลาศึกษาต่ อ
หนังสื อภายนอก
หนังสื อภายใน
ตัวอย่ างหนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการทาวิทยานิพนธ์
หนังสื อภายนอก
หนังสื อภายใน
ตัวอย่ างหนังสือขออนุญาตแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
หนังสื อภายนอก
หนังสื อภายใน
ตัวอย่ างหนังสือส่ งตัวข้ าราชการคืนต้ นสังกัด
หนังสื อภายนอก
หนังสื อภายใน

616
617
618
619
620
621
622
623

