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 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษา   ในปีการศึกษา 2562 
ได้เตรียมความพร้อม สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
และคณะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ จึงได้จัดท าหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็น
คู่มือของอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ในการให้ค าแนะน านักศึกษา  
ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป 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 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับ
รูปแบบรูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั้น ได้น าบรรจุไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี ซึ่งสามารถ          
ดูรายละเอียดประกาศต่างๆ  ได้จากสารบัญของแผ่นซีดี 

ส าหรับในส่วนของข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทางผู้จัดท าได้จัดท าข้อมูลหลักสูตรไว้เบื้องต้น 
ในท้ายเล่ม และข้อมูลสมบูรณ์จะอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีแนบท้ายปกหลัง และคู่มือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างานจัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และคณะกรรมการเครือข่ายสายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รวบรวมประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ
และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                      มิถุนายน 2562 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

2.32 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่  51/2554)  เรือ่ง  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 122 
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท   หลักสูตรนานาชาติ 

2..33 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 98/2556) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ 128 
สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

 2.34 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 21/2554)   136 
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.35 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่10 /2555)  เรื่อง เงื่อนไข 138 
      การส าเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
2.36 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 010/2556)   เรื่อง  การ  140 

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

3.1 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า                         141      
ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 

3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2669/2561 )  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  144 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561  

3.3        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562) เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม   152 
 การศึกษาของภาคแรกที่เข้าศกึษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3.4        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  153 

การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
3.5       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1282/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  157 

การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
3.6        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม 158 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.7        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 834/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  160 
การศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

3.8      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 964/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  161 
  การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ 
  คอมพิวเตอร ์และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 

3.9      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  163 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู” 

3.10      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2553) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจัย  165 
  ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

3.11     ประกาศคณะวิทยาศาสตร์( ฉบับที่ 9/2549) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม   166 
การท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.12  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2549)  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 168 
  ตามหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.13 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น( ฉบับที่ 1143/2554)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 169 

ส าหรบั หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

3.14     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1573/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ  171 
หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

3.15 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 252/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 172 
 ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 
3.16      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1890/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 173 

ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร”์ 

3.17      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  175 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 

3.18      ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 58/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  176 
การวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

3.19      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3056/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 178 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

3.20      ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 006/2552) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 180 
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับ 
ทุนการศึกษา/วิจัย 

3.21      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ  182 
  ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 

3.22 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552)  เรือ่ง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   183 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการพยาบาล 

3.23 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116/2548) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ  184 

วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร ์
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3.24      ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2549) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 186 

ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
3.25 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่  62 /2558)  เรื่อง การเก็บ  188 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนค่าธรรมการวิจัย 

3.26 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1373/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 190 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

3.27 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 191 
      ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
3.28     ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2552)  เรื่อง  หลักเกณฑ ์ 194 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
3.29 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 26/2549)  เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ  197 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยส าหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

3.30 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   2161/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 198 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” 

3.31  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2162 / 2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 200 
หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

3.32 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105/2554)  เรื่อง การเก็บ 201 
 ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การออกก าลังกายและการกีฬา 
3.33 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  727 /2558) เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 202 

ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.34 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 204 

หลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 

3.35        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549)  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ   207 
จัดการหลักสูตรโครงการพเิศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาฯ 

3.36      ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) เรื่อง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน  210 
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.37      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2978/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 212 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

3.38      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 966/2548) เรือ่ง ค่าธรรมเนียม  214 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”   

3.39      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่าย   215 
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 

 3.40 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 695/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 218 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.41 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่  322/2553) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.42 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   2164/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 221 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 

3.43 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2165/ 2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 223 
หลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

3.44  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2561/2556) เรือ่ง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 226 
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์  “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
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3.45  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  92/2559) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 228 
 ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์”  
3.46 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2683/2560) เรือ่ง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ 229 

หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร ์“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย”์  

3.47 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 2798/ 2560) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร 230 
 โครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็น 
 ผู้ประกอบการและนวัตกรรม” 
3.48 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1038/2561) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ 233 

หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์“หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเภสัชกรรม”  

3.49 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 386/2562) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ 234 
หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ “หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์”  

 

ตอนที ่ 4 ประกาศเกีย่วกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   
4.1       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง  แนวปฏิบัติ  237 

ในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
4.2       ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 30/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ 239 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
4.3       ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 31/2560) เรื่อง  แนวทางการ 245 
 ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ   
4.4  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่   030/2560  248 

    เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
4.5  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่   89/2560   260 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
4.6  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 104/2561)  267 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 1) 
4.7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  16/2562)  269 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2) 
4.8 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่  012/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      271 

ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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4.9 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่ 014/2561) เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวล  273 
ความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

4.10 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่  015/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      275 
ในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
 

ตอนที ่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ     
5.1  การขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา                                       283      
5.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน       283     
5.3       การเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวิชา          284 
5.4 การขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล                                285 
5.5 การลาพักการศึกษา        285 
5.6 การขยายเวลาศึกษาต่อ         286 
5.7 การขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ                286 
5.8 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา               287 
5.9 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์      287 
5.10 การขอลาออก                    288 
5.11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา           288 
5.12 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา                  289 
5.13 การขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา                            289 
5.14 การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา                           290 
5.15      การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา      290 
5.16 การขอเปลี่ยนสาขาวิชา                  291 
5.17 การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา                          291 
5.18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากวา่หลักสูตรที่เข้าศึกษา   292 
5.19 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา                                       292 
5.20 การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)     292         
5.21 การท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                            293             

5.21.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ               293  
5.21.2 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม    293 
5.21.3 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 293 
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5.21.4 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ              294  
5.21.5 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ    295 
5.21.6 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือ         295           

ในการเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5.21.7 การขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  296 

เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
5.21.8 การขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ               296 
5.21.9 การขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ   297 
5.21.10 การส่งวิทยานิพนธ์/การส่งรายงานการศึกษาอิสระ    298 

5.22 การสอบประมวลความรู้                       298                         
5.23 การสอบวัดคุณสมบัติ                             299    
5.24 การส าเร็จการศึกษา                             299                                   
5.25 การขออนุมัติปริญญา                 299 
5.26 การขอรับปริญญา                                                                300             
5.27 เงื่อนไขของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขอความร่วมมือ     300 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ตอนที ่ 6       บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัขอนแก่น                  
6.1     ทุนการศึกษา                305 
6.2     ส านักหอสมุด        308      
6.3     ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ                    308 
6.4 หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์  308 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                          
6.5 โภชนาการ         308 
6.6 รถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรถประจ าทาง         309 
6.7 บริการไปรษณีย์                    309 
6.8 บริการธนาคาร                                                               309 
6.9 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)                 309     
6.10 ศูนย์สุขภาพนักศึกษา                             309          
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ตอนที ่ 7       คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย                                   

7.1     คณาจารย์บัณฑิตศึกษา                                          313                
7.2     บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย                                        314 
 

ภาคผนวก หนังสือราชการส าหรับติดต่อหน่วยงานต่างๆและแบบฟอร์มที่นักศึกษาควรทราบ  
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ               

  หนังสือภายนอก                              316 
  หนังสือภายใน                  317 
 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์       
  หนังสือภายนอก                 318
          หนังสือภายใน        319 

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ              
  หนังสือภายนอก        320         
  หนังสือภายใน                   321 
 ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด                                             
  หนังสือภายนอก                  322 
  หนังสือภายใน                 323 
  

แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บว.9 ค าร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด               
บว.13 ค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา                 
บว.13-1  ค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์      
บว.14 ค าร้องขอลาพักการศึกษา                
บว.15     ค าร้องขอลาออก                                                         

 บว.16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์                                              
 บว.17 ค าร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ             
 บว.18 ค าร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา                  
 บว.20    ใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน                   

บว.21 ค ารอ้งขอเสนอชื่ออาจารย์ทีป่รึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์            



สารบัญ (ต่อ) 
   

   บว.23    แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  
   บว.24    ค าร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                

บว.25 ค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  
บว.26    แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ                        

 บว.27  ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                  
บว.28  ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                    

 บว.29  แบบฟอรม์ตรวจสอบวิทยานิพนธ์                                                                     
บว.30  ค าร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ                          

 บว.31  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ                             
 บว.32  ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ                    
 บว.33  ค าร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา                  
 บว.33-1  ค าร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา     

บว.34  ค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา                    
 บว.35  ค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา       
 บว.36  ค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา        
            บว.37  แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา             
            บว.38     หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา                                 
 บว.42  แบบขอเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา   
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