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 คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลมนี้ ไดรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตาง ๆ              

ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษาที่จะเขาศึกษา  ในปการศึกษา 2561 

ไดเตรียมความพรอม สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

และคณะไดอยางถูกตองครบถวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับ

เร่ืองนี้ จึงไดจัดทําหนังสือคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกนข้ึน นอกจากนี้ยังใชเปน

คูมือของอาจารยที่ปรึกษา และเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิานดานบัณฑิตศึกษา ในการใหคําแนะนํานักศึกษา  ตลอดจน

เปนประโยชนในการศึกษาอางอิงของผูเก่ียวของหรือผูสนใจทั่วไป โดยไดแบงเนื้อหาออกเปน 8 สวน 

ประกอบดวย 

1    บทนํา 

2    ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3    ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับคาธรรมเนียมตาง ๆ  

4    ประกาศเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

5    แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ 

6    บริการตาง ๆ ของ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแกน 

7    คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

8    ภาคผนวก  แบบฟอรมที่นักศึกษาควรทราบและหนังสือราชการสําหรับติดตอตาง ๆ  

 นอกจากนี้ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตางๆ ที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ในปการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับ

รูปแบบรูปเลมโดยเอกสารเหลานั้น ไดนําบรรจุไวในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสในแผนซีดี ซึ่งสามารถ          

ดูรายละเอียดประกาศตางๆ  ไดจากสารบัญของแผนซีดี 

สําหรับในสวนของขอมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทางผูจัดทําไดจัดทําขอมูลหลักสูตรไวเบื้องตน 

ในทายเลม และขอมูลสมบูรณจะอยูในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสในแผนซีดีแนบทายปกหลัง และคูมือนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาเลมนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือของคณะทํางานจัดทําคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และคณะกรรมการเครือขายสายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทุกทาน ที่ไดรวบรวมประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

คณะและแบบฟอรมที่เก่ียวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม  

สาขาวิชารวม บัณฑิตวิทยาลัย 

 2.32 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับท่ี 21/2554)   131 

เรื่อง การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพ่ือการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.33 ประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 10 /2555)  เรื่อง เง่ือนไข 133 

      การสําเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

2.34 ประกาศวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 010/2556)   เรื่อง  การ  135 

กําหนดรายวิชาสําหรับนักศึกษา  แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
                     

หนา 

ตอนท่ี 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับคาธรรมเนียมตางๆ                                                         

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  คาธรรมเนียมการสมัครเขา                        139         

ศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสําหรับนักศึกษา 142 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 891/2561)  เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 144 

ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561  

3.4        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 755/2548)  เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม 152 

 การศึกษาของภาคแรกท่ีเขาศึกษาและสถานภาพของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.5        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียม  153 

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

3.6        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 447/2549) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม  157 

การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.7        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 646/2544) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม  158 

ในการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการศึกษา 

และการเทียบโอนหนวยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.8        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 834/2549) เรื่อง คาธรรมเนียม  160 

การศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ฯ 

3.9      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 964/2548)  เรื่อง คาธรรมเนียม  161 

  การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตร 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ 

  คอมพิวเตอร และสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 

3.10      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 215/2550)  เรื่อง คาธรรมเนียม  163 

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสําหรับครู” 

3.11      ประกาศคณะวิทยาศาสตร (ฉบับท่ี 27/2553) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมวิจัย  165 

  ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

3.12      ประกาศคณะวิทยาศาสตร( ฉบับท่ี 9/2549) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม   166 

การทําวิทยานิพนธ หรือวิจัยรวมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตางสถาบัน ท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 



สารบัญ (ตอ) 
                      

หนา 

3.13  ประกาศคณะเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 12/2549)  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียมการวิจัย 168 

  ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.14 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน( ฉบับท่ี 1143/2554)  เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 169 

สําหรับ หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

3.15      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 252/2552) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 171 

 สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร “หลักสูตร 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม” 

3.16      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1890/2553) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 172 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร “หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร” 

3.17      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 587/2551) เรื่อง  คาธรรมเนียม  174 

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 

3.18      ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร (ฉบับท่ี 58/2549) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม  175 

การวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

3.19      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 224/2549) เรื่อง คาธรรมเนียม  177 

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

3.20      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 223/2549) เรื่อง คาธรรมเนียม  179 

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ  

3.21      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 641/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการ  181 

ศึกษา สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 

3.22      ประกาศคณะศึกษาศาสตร (ฉบับท่ี 006/2552) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการวิจัย 182 

ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับ 

ทุนการศึกษา/วิจัย 

3.23      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 22/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการ  184 

  ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตรฯ 

3.24 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 578/2552)  เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา   185 
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการพยาบาล 



สารบัญ (ตอ) 
                    

หนา 

 

3.25 ประกาศคณะแพทยศาสตร (ฉบับท่ี 116/2548) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ  186 

วิธีการใชจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร 
3.26      ประกาศคณะแพทยศาสตร (ฉบับท่ี 18/2549) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 188 

ใชจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัยของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร 

3.27 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับท่ี  62 /2558)  เรื่อง การเก็บ 190 

คาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนคาธรรมการวิจัย 

3.28 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1373/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 192 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

3.29 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2013/2552) เรื่อง  คาใชจายในการจัดการ 193 

      ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

3.30      ประกาศคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 46/2552)  เรื่อง  หลักเกณฑ 196 

คาใชจายในการดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย 

3.31 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย (ฉบับท่ี 26/2549)  เรื่อง หลักเกณฑการเก็บ  199 

คาธรรมเนียมการวิจัยสําหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย และสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

3.32 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   2161/2552) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 200 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชารวม  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา” 

3.33  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  2162 / 2552) เรื่อง  คาใชจายในการจัดการ 202 

หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชารวม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 

3.34 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 105/2554)  เรื่อง การเก็บ 203 

 คาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การออกกําลังกายและการกีฬา 

 



สารบัญ (ตอ) 
                     

หนา 

3.35 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  727 /2558) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 204 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.36 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1064/2555) เรื่อง คาใชจายในการจัดการ 206 

หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับแกไข) 

3.37        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1172/2549)  เรือ่ง  คาใชจายในการ  209 

จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาฯ 

3.38      ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร (ฉบับท่ี 3/2554) เรื่อง  หลักเกณฑคาใชจายใน  212 

การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.39      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2978/2556) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 214 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน 

3.40      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 966/2548) เรื่อง คาธรรมเนียม  216 

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”   

3.41      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1057/2548) เรื่อง คาใชจาย   217 

ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 

 3.42 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 695/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 220 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.43 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   322/2553) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 221 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.44 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   2164/2552) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 223 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 

3.45 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  2165/ 2552) เรื่อง  คาใชจายในการจัดการ 225 

หลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

 



สารบัญ (ตอ) 
                    

หนา 

3.46  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  2561/2556) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 228 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร  “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป”  

3.47  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี  92/2559) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษา 230 

 สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร  “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาทัศนศิลป”  

3.48 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี  2683/2560) เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ 231 

หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย”  

3.49 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี  2798/ 2560) เรื่อง  คาใชจายในการจัดการหลักสูตร 232 

 โครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเปน 

 ผูประกอบการและนวัตกรรม” 
 

 

ตอนท่ี 4 ประกาศเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ   

4.1       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ  237 

ในการอุทธรณผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

4.2       ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 30/2560) เรื่อง หลักเกณฑ 239 

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ  

4.3       ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับท่ี 31/2560) เรื่อง  แนวทางการ 245 

 ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธและการสอบการศึกษาอิสระ   

4.4  ประกาศคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับท่ี   030/2560  248 
    เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

4.5  ประกาศคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี   89/2560   260 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

4.6 ประกาศคณะเกษตรศาสตร  (ฉบับท่ี  012/2561) เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ    266-1 

ในการสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

4.7 ประกาศคณะเกษตรศาสตร  (ฉบับท่ี 014/2561) เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวล 266-3 

ความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

4.8 ประกาศคณะเกษตรศาสตร  (ฉบับท่ี  015/2561) เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ    266-5 

ในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
           

                             หนา       

ตอนท่ี 5 แนวปฏิบัติตางๆ ท่ีควรทราบ และถือปฏิบัติ     

5.1  การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา                                       269      

5.2 ข้ันตอนการลงทะเบียน       269      

5.3       การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา          270 

5.4 การขอแจงการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล                                271 

5.5 การลาพักการศึกษา        271 

5.6 การขยายเวลาศึกษาตอ         272 

5.7 การขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการ                272 

5.8 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา               273 

5.9 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ      273 

5.10 การขอลาออก                    274 

5.11 การพนสภาพการเปนนักศึกษา           274 

5.12 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา                  275 

5.13 การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา                            276  

5.14 การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา                           276 

5.15      การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา      276 

5.16 การขอเปลี่ยนสาขาวิชา                  277 

5.17 การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา                          277 

5.18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับท่ีต่ํากวาหลักสูตรท่ีเขาศึกษา   278 

5.19 การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา                                       278 

5.20 การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)     279          

5.21 การทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ                            279             

5.21.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ               279  

5.21.2 การเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ีปรึกษารวม    279 

5.21.3 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/อาจารยท่ีปรึกษารวม 280 

5.21.4 การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ              280   

5.21.5 แนวปฏิบัติในการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ    281 

5.21.6 การขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ เพ่ือขอความรวมมือ         281           

ในการเก็บขอมูลทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

5.21.7 การขอความอนุเคราะหใหเปนผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  282 

เครื่องมือในการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 



สารบัญ (ตอ) 
           

                             หนา       

 

5.21.8 การขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ               282 
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5.27 เง่ือนไขของหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับการขอความรวมมือ     286 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ตอนท่ี 6       บริการตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัขอนแกน                  

6.1     ทุนการศึกษา                291 
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6.4 หลักสูตรฝกอบรมภายใตโครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย  295 
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6.5 โภชนาการ         295 

6.6 รถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรถประจําทาง         295 
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6.8 บริการธนาคาร                                                               296 

6.9 ศูนยอาหารและบริการ (คอมเพล็กซ)                 296     

6.10 ศูนยสุขภาพนักศึกษา                             296          

6.11 การประกันอุบัติเหตุ                              296 
 

 

ตอนท่ี  7       คณาจารยบัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย                                   
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ภาคผนวก หนังสือราชการสําหรับติดตอหนวยงานตางๆและแบบฟอรมท่ีนักศึกษาควรทราบ  

ตัวอยางหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ               

  หนังสือภายนอก                              304 

  หนังสือภายใน                  305 

 ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธ       

  หนังสือภายนอก                 306

          หนังสือภายใน        307 
 

ตัวอยางหนังสือขออนุญาตแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ              

  หนังสือภายนอก        308         

  หนังสือภายใน                   309 

 ตัวอยางหนังสือสงตัวขาราชการคืนตนสังกัด                                             

  หนังสือภายนอก                  310 

  หนังสือภายใน                 311 

  

แบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บว.9 คํารองขอลงทะเบียนนอยกวา/มากกวาจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด               

บว.13 คํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา                 

บว.13-1  คํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ      

บว.14 คํารองขอลาพักการศึกษา                

บว.15     คํารองขอลาออก                                                         

 บว.16 แบบสงและรับวิทยานิพนธ                                              

 บว.17 คํารองขอหนังสือขยายเวลาศึกษาตอ/ขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการ             

 บว.18 คํารองขอกลับเขาเปนนักศึกษา                  

 บว.20    ใบแจงความจํานงสําเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหน้ีสิน                   

บว.21 คํารองขอเสนอช่ืออาจารยท่ีปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ              

   บว.23    แบบเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  

   บว.24    คํารองขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ                

บว.25 คํารองขอสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ                  

บว.26    แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ /การศึกษาอิสระ   



สารบัญ (ตอ) 
                                 

 

                       

 บว.27  ใบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ                  

บว.28  ใบรับรองการแกไขวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ                    

 บว.29  แบบฟอรมตรวจสอบวิทยานิพนธ                                                                     

บว.30  คํารองขอสอบประมวลความรู/สอบวัดคุณสมบัติ                          

 บว.31  แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรูฯ                             

 บว.32  ใบแจงผลการสอบประมวลความรู/สอบวัดคุณสมบัติ                    

 บว.33  คํารองขอเปลี่ยนระบบการศึกษา                  

 บว.33-1  คํารองขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา     

บว.34  คํารองขอเปลี่ยนสาขาวิชา                    

 บว.35  คํารองขอเปลี่ยนระดับการศึกษา       

 บว.36  คํารองขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา        

            บว.37  แบบฟอรมการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา             

            บว.38     หนังสือยินยอมมอบทรัพยสินทางปญญา                                 

 บว.42  แบบขอเสนอแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 แบบฟอรม Turnitin Originality Report 
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