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ค าน า 
 
 คู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเล่มน้ี ไดร้วมรวมระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาท่ีจะเขา้ศึกษา  ในปีการศึกษา 2558  
ไดเ้ตรียมความพร้อม และสามารถประพฤติ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยัและคณะไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี จึงไดจ้ดัท าหนงัสือคู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ข้ึน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นคู่มือของอาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นบณัฑิตศึกษา ในการให้
ค าแนะน านกัศึกษา  ตลอดจนเป็นประโยชนใ์นการศึกษาอา้งอิงของผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูส้นใจทัว่ไป โดยไดแ้บ่ง
เน้ือหาออกเป็น 9 ส่วน ประกอบดว้ย 

1    บทน า 
2    ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3    ระเบียบ ประกาศเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
4    ระเบียบ ประกาศเก่ียวกบัทุนการศึกษา 
5    ประกาศเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
6    แนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีควรทราบ 
7    บริการต่าง ๆ ของ บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
8    คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวิทยาลยั 
9    ภาคผนวก  แบบฟอร์มท่ีนกัศึกษาควรทราบและหนงัสือราชการส าหรับติดต่อต่าง ๆ  

 โดยในส่วนท่ี 2-9 ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ท่ีคณะและบณัฑิตวิทยาลยัไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเป็น
แนวปฏิบติัส าหรับการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ ในปีการศึกษา 2558 บณัฑิตวิทยาลยั   
ไดป้รับรูปแบบรูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั้น ไดน้ าบรรจุไวใ้นรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดประกาศต่างๆไดจ้ากสารบญัของแผน่ซีดี 

ส าหรับในส่วนของขอ้มูลหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ทางผูจ้ ัดท าได้จัดท าข้อมูลหลกัสูตรไว้
เบ้ืองตน้ในทา้ยเล่ม และขอ้มูลสมบูรณ์จะอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบทา้ยปกหลงั    และคู่มือ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือของคณะท างานจดัท าคู่มือนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายสายสนบัสนุนบณัฑิตศึกษาทุกท่าน  ท่ีไดร้วบรวมประกาศต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณะและแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                      กรกฎาคม  2558 
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2.35 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2548)   110 
เร่ือง การแต่งตั้งอาจารยบ์ณัฑิตพิเศษเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระ 

2.36 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 35/2549) เร่ือง การสอบ 113 
ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 

2.37 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 70/2548) เร่ือง การสอบ 114 
ประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั 

2.38        ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 81/2548) เร่ือง เง่ือนไข   117 
และแนวปฏิบติัในการขอคืนสถานภาพเป็นนกัศึกษา  

2.39         ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 80/2548) เร่ือง การขอ  118 
ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 

2.40 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัท่ี 28/2542) เร่ือง การจดัท าแผน   120 
การศึกษา (Study Plan) ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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2.41 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัท่ี 27/2542) เร่ือง แนวปฏิบติั   121 

เก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนวชิาเลือก หรือ วชิาสมัพนัธ์/วชิารองของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2.42 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัท่ี 26/2542)  เร่ือง แนวปฏิบติัใน   122 

การสอบประมวลความรู้ส าหรับหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก 
2.43 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบบัท่ี   009/2551 เร่ือง  แนวปฏิบติัใน                     123 

การแกเ้กรด I  ของรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 
2.44 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 53/2557)  124 

 เร่ือง  ยกเลิกประกาศแนวปฏิบติัในการแกเ้กรด  I และการแกเ้กรด  I ของวชิา 
ในระดบับณัฑิตศึกษา 

2.45 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ(ฉบบัท่ี 6/2550) เร่ือง การสอบประมวล   125 
ความรู้ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ แผน ข 

2.46 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 6/2538) เร่ือง   127 
แนวปฏิบติัในการแกเ้กรด I  ของวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา  

2.47 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย(์ฉบบัท่ี 36/2549) เร่ือง การสอบประมวล  128 
ความรู้ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
การบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ) 

2.48 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี   73/2552) เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั  129 
ในการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตและหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา  
สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

2.49 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี  51/2554)  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร 142 
การจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการพฒันาชนบท   หลกัสูตรนานาชาติ 

2.50 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 98/2556) เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการ 148 
สอน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม  
สาขาวชิาร่วม บณัฑิตวทิยาลยั 

 2.51 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 21/2554)   157 
เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

2.52 ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 10 /2555)  เร่ือง เง่ือนไข 159 
      การส าเร็จการศึกษาสาหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
2.53 ประกาศวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 010/2556)   เร่ือง  การ  162 

ก าหนดรายวชิาส าหรับนกัศึกษา  แผน ก แบบ ก 1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
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ตอนที ่ 3 ระเบียบ ประกาศเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                         
3.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย  ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้                                 165

ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 
3.2 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 979/2548) เร่ือง บญัชีทา้ยประกาศ   168 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา(แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) 

3.3           ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 359/2547) เร่ือง บญัชีทา้ย          169 
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) 

3.4 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  308 /2557 )  เร่ือง  อตัราค่าธรรมเนียม  170 
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557  

3.5           ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 755/2548)  เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 182 
 การศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3.6          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม  183 

การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
3.7          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 447/2549) เร่ือง การเก็บ   187 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 
3.8          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 646/2544) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม  188 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิต ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

3.9        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 834/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม   190 
การศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ ฯ 

3.10        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 964/2548)  เร่ือง ค่าธรรมเนียม  191 
  การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ หลกัสูตร 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาการ 
  คอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 

3.11         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 215/2550)  เร่ือง ค่าธรรมเนียม  193 
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ 
“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู” 
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3.12         ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ (ฉบบัท่ี 27/2553) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมวจิยั  195 

  ตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 
3.13        ประกาศคณะวทิยาศาสตร์( ฉบบัท่ี 9/2549) เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียม   196 

การท าวทิยานิพนธ์ หรือวจิยัร่วมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ต่างสถาบนั ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.14 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น( ฉบบัท่ี 1143/2554)  เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 198 
ส าหรับ หลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 

3.15        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 252/2552) เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 200 
 ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตร 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม” 
3.16        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1890/2553) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 201 

ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 

3.17       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 587/2551) เร่ือง  ค่าธรรมเนียม  203 
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 

3.18         ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 58/2549) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม  204 
การวจิยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ 

3.19        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 224/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม  206 
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

3.20         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 223/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม  208 
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  

3.21         ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 641/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการ  210 
ศึกษา ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวชิาชีพครู 

3.22         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบบัท่ี 006/2552) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั 211 
ตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บ 
ทุนการศึกษา/วจิยั 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

 
3.23        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการ  213 

  ศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 
3.24 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 578/2552)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   214 

ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาการพยาบาล 

3.25 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 116/2548) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ  215 
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 

3.26        ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 18/2549) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 217 
ใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 

3.27 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1373/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219 
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 

3.28 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2013/2552) เร่ือง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 221 
        ศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ 
3.29        ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 46/2552)  เร่ือง  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้าย 224 

ในการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์
3.30 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 26/2549)  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเก็บ  227 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัส าหรับนกัศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์

3.31 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   2161/2552) เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 228 
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” 

3.32  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  2162 / 2552) เร่ือง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 230 
หลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา 

3.33 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 105/2554)  เร่ือง การเก็บ 231 
 ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

การออกก าลงักายและการกีฬา 



 

สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 
3.34 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  727 /2558) เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 232 

ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวชิา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.35 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1064/2555) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 234 
หลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัแกไ้ข) 

3.36          ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1172/2549)  เร่ือง  ค่าใชจ่้ายในการ   237 
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาฯ 

3.37         ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2554) เร่ือง  หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายใน 240 
การจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.38        ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉ บบัท่ี 2978/2556) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 242 
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 

3.39       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 966/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียม  244 
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต”   

3.40       ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1057/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้าย   245 
ในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต” 

 3.41 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 695/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 248 
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท  คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.42 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   322/2553) เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 249 
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.43 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   2164/2552) เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 251 
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 

3.43 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  2165/ 2552) เร่ือง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 253 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม 
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ตอนที ่ 4 ระเบียบ ประกาศเกีย่วกบัทุนการศึกษา                                            
4.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย เงินทุนการศึกษาของราชกรีฑา                   259      

สโมสรกรุงเทพฯส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ.2525 
4.2 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการคน้ควา้และวจิยั                         260 

ในการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2531 

4.3 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  1069/2550) เร่ือง  ทุนวจิยั ส าหรับ  261 
และศกัยภาพสูงคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เพื่อใหส้ามารถรับนกัศึกษาท่ีมี 
ความสามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรและท าวจิยัในสาขาท่ีอาจารยมี์ความเช่ียวชาญ 

4.4 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี  85/2557) เร่ือง  หลกัเกณฑ ์วธีิการพิจารณา 264 
และอนุมติัเงินทุนพฒันาขีดความสามารถในการท าวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

4.5 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี  39/2552) เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหทุ้น 269 
ส่งเสริมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
พ้ืนฐาน คณะแพทยศาสตร์ 

4.6 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี  3/2554) เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นสนบัสนุน 272 
    การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ส าหรับนกัศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ 

4.7 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 28/2551) เร่ือง  แกไ้ขการจดัสรรทุน  274 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์และสาขาวชิากายภาพบ าบดั 

4.8  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 20/2551) เร่ือง  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 275 
ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์และสาขาวชิา
กายภาพบ าบดั 

4.9  ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 40/2549) เร่ือง  ทุนสนบัสนุนการท า  277 
วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

4.10       ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 53/2552) เร่ือง ทุนส่งเสริมการเรียนการสอน 279 
ระดบับณัฑิตศึกษา  
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ตอนที ่ 5 ประกาศเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอสิระ   
5.1 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี  946 /2550) เร่ือง  แนวปฏิบติั  283 

ในการอุทธรณ์ผลการสอบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
5.2 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 88/2555) เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 285 

และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
5.3 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 71/2548) เร่ือง  แนวทางการ 291 
 ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ   
5.4 ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   66/2550)    294 

เร่ือง การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษา 
5.5 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  27/2557)  295 

เร่ือง   แนวปฏิบติัในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์และ 
การศึกษาอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 

5.6 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบบัท่ี 31/2548) เร่ือง แนวปฏิบติัในการส่ง  297 
              รายงานการศึกษาอิสระ ฉบบัสมบูรณ์ 
5.7 ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 89/2550) เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 298 

ในการประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
5.8 ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 36/2556) เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 300 

การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และการเสนอเคา้โครงการศึกษาอิสระ 
5.9 ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 86/2551) เร่ือง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 303 

ความกา้วหนา้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
5.10 ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 87/2551) เร่ือง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 304 

ความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

5.11         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 007/2552) เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 306 
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

5.12         ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 018/2551) เร่ือง แนวปฏิบติั 315 
ในการท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

5.13 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบบัท่ี 37/2548) เร่ือง หลกัเกณฑ ์   316 
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระคณะพยาบาลศาสตร์ 
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5.14 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 27/2545) เร่ือง แนวปฏิบติั   324 
          ในการประเมินผลความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  
          หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แบบ ก(2) คณะแพทยศาสตร์ (ทุกสาขาวชิา) 
5.15 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 7/2556) เร่ือง แนวปฏิบติัในการ 325        

   เสนอขออนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
                5.16       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   (ฉบบัท่ี 10/2557) เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 326 
        การประเมินผลการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

               คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.17 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 63/2548) เร่ือง   329        

                          แนวปฏิบติัในการจดัท าและส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ของ 
 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.18 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 57/2548) เร่ือง   332       

                          แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์และเกณฑก์ารประเมินวทิยานิพนธ์ส าหรับ 
 นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.19 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 8/2545) เร่ือง   337        

                          แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์ 
5.20 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 8/2556) เร่ือง   338        

                      แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.21 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 10/2545) เร่ือง   339 
  แนวปฏิบติัในการท าการศึกษาอิสระ ส าหรับรายวชิาการศึกษาอิสระ ฯ   

5.22 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 11/2545) เร่ือง แนวปฏิบติั 340 
            การท าการศึกษาอิสระ ส าหรับรายวชิาการศึกษาอิสระ ท่ีมีจ านวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต 
5.23 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 34/2547) เร่ือง   341 
           แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์ฯ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   

            สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา ภาควชิาบรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
5.24 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 37/2547) เร่ือง แนวปฏิบติั 344 
           แนวปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต                  

           สาขาวชิาพฒันศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 



สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

   
5.25            ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 73/2552)  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอน  346 

รายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
การเคล่ือนไหวของมนุษย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และรายวชิาวทิยานิพนธ์  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวชิากายภาพบ าบดั 
และสาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

5.26 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัท่ี 6/2549) เร่ือง การจดัการเรียน  362 
การสอนวชิาการศึกษาอิสระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา        

            การบริหารพยาธิวทิยาคลินิก(โครงการพิเศษ)คณะเทคนิคการแพทย ์         
5.27           ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 71/2549)  เร่ือง  การจดัการ  369 

เรียนการสอนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
5.28   ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 114/2553) เร่ือง  การจดั 373 

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

5.29 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 10/2545) เร่ือง แนวทางปฏิบติั  386 
ในการท าการศึกษาอิสระของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข 

5.30 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 11/2545) เร่ือง แนวทางปฏิบติั  387 
ในการท าวทิยานิพนธ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขา           
วชิาการบริหารสาธารณสุข 

5.31 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 12/2545) เร่ือง  แนวทางปฏิบติัใน  388 
การท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
5.32 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 7/2549) เร่ือง  แนวปฏิบติัในการจดัท า 389 

และการส่งรายงานการศึกษาอิสระ 
5.33 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 20/2554) เร่ือง  390 

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์และเคา้โครง 
การศึกษาอิสระ  การสอบวทิยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หลกัสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น    

5.34 ประกาศคณะเภสชัศาสตร์ (ฉบบัท่ี 39/2546) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั           397 
เก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั 
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5.35 ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัท่ี  15   /2557) เร่ือง แนวปฏิบติัในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 402 

สอบวดัคุณสมบติั สอบเคา้โครงและสอบวทิยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษา คณะเทคโนโลย ี(แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

5.36  ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัท่ี    20 /2556)  เร่ือง แนวปฏิบติัในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 403 
สอบวดัคุณสมบติั สอบเคา้โครงและสอบวทิยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั 
บณัฑิตศึกษา คณะเทคโนโลย ี               

5.37 ประกาศคณะเทคโนโลย ี(ฉบบัท่ี 15/2549) เร่ือง  แนวปฏิบติัในการท าการศึกษา  406 
อิสระ ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต คณะเทคโนโลย ี 

5.38 ประกาศคณะสตัวแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 34/2551) เร่ือง  แนวปฏิบติัในการประเมินผล 411 
รายวชิาวทิยานิพนธ์ และเกณฑก์ารประเมินผลสอบวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาสตัวแพทยส์าธารณสุข 

5.39        ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 30/2554) เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 416 
ในการท าวทิยานิพนธ์นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 

5.40       ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 33/2554) เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 420 
ในการประเมินผลวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะวทิยาการจดัการ 

5.41        ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 31/2554)เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 424 
การสอบวดัคุณสมบติั นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ 

5.42        ประกาศคณะวทิยาการจดัการ (ฉบบัท่ี 32/2554) เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 426 
การสอบประมวลความรู้ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ 

5.43 ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัท่ี  1 /2554)  เร่ือง   แนวปฏิบติัในการ  428 
ท าดุษฎีนิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 

5.44 ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัท่ี  2 /2554)  เร่ือง   แนวปฏิบติัในการ  429 
ท าวทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 

5.45 ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัท่ี  4 /2557)    เร่ือง   แนวปฏิบติัในการท า 430 
วทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

                 สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 
5.46 ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  (ฉบบัท่ี  5 /2557)  เร่ือง   แนวปฏิบติัในการท า  431 

วทิยานิพนธ์ส าหรับนกัศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 
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5.47 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2553) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 432 

ในการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.48 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ฉบบัท่ี 13/2557) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 437 
ในการท าวทิยานิพนธ์หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.49 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ฉบบัท่ี 14/2557) เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั 445 
ในการท าวทิยานิพนธ์ การศึกษาอิสระหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา 
สถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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6.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน       457     
6.3 การเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา          458 
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6.8 การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา               461 
6.9 การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  กรณีรอการยอมรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์   461 
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6.11 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา                 462 
6.12 การขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา                  463 
6.13 การขอเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา                              464            
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