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ค าน า 
 

 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษา  ในปีการศึกษา 2560  
ได้เตรียมความพร้อม สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
และคณะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ จึงได้จัดท าหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็น
คู่มือของอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ในการให้ค าแนะน านักศึกษา  ตลอดจน
เป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วน 
ประกอบด้วย 

1    บทน า 
2    ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3    ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
4    ประกาศเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5    แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ 
6    บริการต่าง ๆ ของ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7    คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
8    ภาคผนวก  แบบฟอร์มที่นักศึกษาควรทราบและหนังสือราชการส าหรับติดต่อต่าง ๆ  

 นอกจากนี้ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับ
รูปแบบรูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั้น ได้น าบรรจุไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี ซึ่งสามารถ          
ดูรายละเอียดประกาศต่างๆ  ได้จากสารบัญของแผ่นซีดี 

ส าหรับในส่วนของข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทางผู้จัดท าได้จัดท าข้อมูลหลักสูตรไว้เบื้องต้น 
ในท้ายเล่ม และข้อมูลสมบูรณ์จะอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แนบท้ายปกหลัง และคู่มือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างานจัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณะกรรมการเครือข่ายสายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รวบรวมประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ
และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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 2.31 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 21/2554)   129 
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.32 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่10 /2555)  เรื่อง เง่ือนไข 131 
      การส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
2..33 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 010/2556)   เรื่อง  การ  133 

ก าหนดรายวิชาส าหรับนักศึกษา  แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
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ตอนที ่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                         

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า                        137         
ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับนักศึกษา 140 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  308 /2557 )  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียม 142 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557  

3.4        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 755/2548)  เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 154 
 การศึกษาของภาคแรกท่ีเข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3.5        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  155 

การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
3.6        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  159 

การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
3.7        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 646/2544) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  160 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.8        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 834/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  162 
การศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

3.9      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 964/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  163 
  การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ 
  คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 

3.10      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 215/2550)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  165 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู” 

3.11      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี 27/2553) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจัย  167 
  ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

3.12      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์( ฉบับท่ี 9/2549) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม   168 
การท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.13  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 12/2549)  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 170 
  ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.14 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น( ฉบับท่ี 1143/2554)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 171 

ส าหรับ หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

3.15      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 252/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 173 
 ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 
3.16      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1890/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 174 

ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 

3.17      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 587/2551) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  176 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 

3.18      ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 58/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  177 
การวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

3.19      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 224/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  179 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

3.20      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 223/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  181 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  

3.21      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 641/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ  183 
ศึกษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 

3.22      ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับท่ี 006/2552) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 184 
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับ 
ทุนการศึกษา/วิจัย 

3.23      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ  186 
  ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 

3.24 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 578/2552)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   187 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการพยาบาล 
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3.25 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 116/2548) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ  188 

วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
3.26      ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 18/2549) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 190 

ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
3.27 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี  62 /2558)  เรื่อง การเก็บ 192 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนค่าธรรมการวิจัย 

3.28 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1373/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 194 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

3.29 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2013/2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 195 
      ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
3.30      ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2552)  เรื่อง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 199 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
3.31 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 26/2549)  เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ  201 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยส าหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

3.32 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   2161/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 202 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” 

3.33  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  2162 / 2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 204 
หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

3.34 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 105/2554)  เรื่อง การเก็บ 205 
 ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การออกก าลังกายและการกีฬา 
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3.35 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  727 /2558) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 206 

ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.36 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1064/2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 208 
หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับแก้ไข) 

3.37        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549)  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ  211 
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาฯ 

3.38      ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับท่ี 3/2554) เรื่อง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน  214 
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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