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 คู6มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล6มนี้ ได+รวมรวมระเบียบ ข+อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต6าง ๆ              
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ได+เตรียมความพร+อม สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข+อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
และคณะได+อย6างถูกต+องครบถ+วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก6น ได+ตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับ
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คู6มือของอาจารย�ที่ปรึกษา และเจ+าหน+าที่ที่ปฏิบัติงานด+านบัณฑิตศึกษา ในการให+คําแนะนํานักศึกษา  ตลอดจน
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