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 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ              
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษา   ในปีการศึกษา 2564 
ได้เตรียมความพร้อม สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและคณะได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับเร่ืองนี้ จึงได้
จัดทำหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ในการให้คำแนะนำนักศึกษา  ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย 
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3    ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
4    ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
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 นอกจากนี้ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ในปีการศึกษา 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบ
รูปเล่มโดยเอกสารเหล่านั้น ได้นำบรรจุไว้ในรูปแบบออนไลน ์ซึ่งสามารถดูรายละเอียดประกาศต่างๆ  ได้จาก
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

สำหรับคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานจัดทำ
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายสายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รวบรวม
ประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก(โครงการพิเศษ) 

2.34 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 34/2563) เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 113 
วิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

2.35 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ  133 
ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  
สาขาวิชาร่วม บณัฑิตวิทยาลัย 

2.36 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  51/2554)  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนหลักสตูร 145 
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท   หลักสูตรนานาชาติ 

2..37 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที ่98/2556) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ 151 
สอน หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

 2.38 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบับท่ี 21/2554)   159 
เรื่อง การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 
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2.39 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่10 /2555)  เรื่อง เง่ือนไข 161 
      การสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
2.40 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 010/2556)   เรื่อง  การ 163 

กำหนดรายวิชาสำหรับนกัศึกษา  แผน ก แบบ ก 1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
 

ตอนที ่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                         
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า                         164     

ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 
3.2 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1162/2564)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  167 

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2) 
3.3 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 2669/2561)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  172 

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561  
3.4        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562) เรื่อง การเรียกเกบ็เงินค่าธรรมเนยีม    180 
 การศึกษาของภาคแรกทีเ่ข้าศึกษาและสถานภาพของผูม้ีสิทธิเ์ข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3.5        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  181 

การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ 
3.6 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1202/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 185 
 ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.7       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1282/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนยีม  187 

การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑติศึกษา 
3.8        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม 188 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนักศกึษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกติ ของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

3.9        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่834/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  190 
การศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

3.10      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 964/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  191 
  การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลกัสตูร 
  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวทิยาการ 
  คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรบัรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 
 



สารบัญ (ตอ่) 
                      

หน้า 
3.11     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 215/2550)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  193 

การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู” 

3.12      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี 27/2553) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจยั  195 
  ตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์

3.13      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์( ฉบับท่ี 9/2549) เรื่อง อัตราคา่ธรรมเนียม   197 
การทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วมของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ต่างสถาบัน ที่ไมไ่ดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

3.14 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2549)  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั 198 
  ตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.15 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น( ฉบับท่ี 1143/2554)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 199 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร” 

3.16      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบบัที่ 1573/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ   201 
หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ” 

3.17 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 252/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 202 
 สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 
3.18      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1890/2553) เรื่อง คา่ธรรมเนียมการศึกษา 203 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 

3.19     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 587/2551) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  205 
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 

3.20      ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 11/2561) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  206 
การวิจัยตามหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 

3.21     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3056/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 207 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

3.22      ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับท่ี 006/2552) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 210 
ตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่ได้รับ 
ทุนการศึกษา/วิจัย 
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3.23      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ  212 

  ศึกษาหลักสตูรโครงการพเิศษ ระดับบัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตรฯ์ 

3.24 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 578/2552)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   213 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ   
สาขาวิชาการพยาบาล 

3.25 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116/2548) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ  214 

วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลักสตูรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร ์
3.26      ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 18/2549) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 216 

ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของหลักสูตรระดับปรญิญาโท คณะแพทยศาสตร ์
3.27 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี  62 /2558)  เรื่อง การเก็บ  218 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนค่าธรรมการวจิัย 

3.28 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1373/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 220 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

3.29 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 2013/2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 221 
      ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ 
3.30    ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2552)  เรื่อง  หลักเกณฑ ์ 224 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
3.31 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 26/2549)  เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ  227 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยสำหรบันักศกึษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบดั คณะเทคนิคการแพทย ์

3.32 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี   2161/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 228 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” 

3.33 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  2162 / 2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 230 
หลักสตูรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
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3.34 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 105/2554)  เรื่อง การเก็บ 231 
 ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

การออกกำลังกายและการกีฬา 
3.35 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  1435 /2563) เรื่อง  คา่ธรรมเนียมการศึกษา 232 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.36 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  727 /2558) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 233 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสขุศาสตร์  
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3.37 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1064/2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 235 
หลักสตูรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 

3.38        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน่ (ฉบับที่ 1172/2549)  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ   238 
จัดการหลักสตูรโครงการพเิศษหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติทุกสาขาฯ 

3.39      ประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร์ (ฉบับท่ี 3/2554) เรื่อง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน  241 
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกต ิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.40      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2978/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 243 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

3.41      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 966/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  245 
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต”   

3.42      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1057/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่าย   246 
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 

 3.43 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 695/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 249 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปรญิญาโท  คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3.44 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  322/2553) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 250 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



สารบัญ (ตอ่) 
                    

หน้า 
3.45 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี   1547/2560) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 252 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ และหลักสตูร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ” 

3.46 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  2083/2560) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 254 
หลักสตูรโครงการพิเศษ “หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ 

3.47  ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  2561/2556) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 257 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศลิปกรรมศาสตร์  “หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
และหลักสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาดุรยิางคศิลป ์

3.48  ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับท่ี  92/2559) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 259 
 สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์  “หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์”  
3.49 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่  2683/2560) เรือ่ง  คา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบั 260 

หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะสตัวแพทยศาสตร์ “หลกัสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ และหลักสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์”  

3.50 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่  2798/ 2560) เรื่อง  คา่ใช้จ่ายในการจดัการหลกัสตูร 261 
 โครงการพเิศษ วิทยาเขตหนองคาย “หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการเป็น 
 ผู้ประกอบการและนวตักรรม” 
3.51 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่  1038/2561) เรือ่ง  คา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบั 264 

หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์“หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
การจัดการเภสัชกรรม”  

3.52 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่ 386/2562) เรือ่ง  ค่าธรรมเนียมการศกึษาสำหรับ 265 
หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์บรูณาการ “หลักสตูรนติิศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชานติิศาสตร์”  

3.53       ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที่  868/2564) เรื่อง  คา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบั 266 
             หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

 
 
 

 

ตอนที ่ 4 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   
4.1       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ  268 

ในการอุทธรณผ์ลการสอบวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ 
4.2       ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 30/2560) เรื่อง หลักเกณฑ ์ 270 

และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ   
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4.3      ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 145/2563) เรื่อง  แนวปฏิบัติ 276 

     เกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเรจ็การศึกษา 
4.4       ประกาศบัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 31/2560) เรื่อง  แนวทางการ 278 

ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ        
4.5  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  ฉบับท่ี   030/2560  281 

    เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
4.6  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี   89/2560   293 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
4.7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 104/2561)  300 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที ่1) 
4.8 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  16/2562)  302 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2) 
4.9 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับท่ี  012/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      304 

ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
4.10 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับท่ี 014/2561) เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวล  306 

ความรู้ และการสอบวัดคณุสมบัต ิสำหรับหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา   
4.11 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับท่ี  015/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      308 

ในการประเมินผลการสอบวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 
4.12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 19/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ 313 

สอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีวิทยานิพนธ ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ  
4.13 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 7/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 316 

เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.14 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 57/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติ 317 
ในการทำวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอกของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.15 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2545) เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ 322 
4.16 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 8/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติ  323 

ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.17 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับท่ี 10/2545) เรื่อง แนวปฏิบัติ  324 
ในการทำการศึกษาอสิระ สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระที่มีจำนวนหน่วยกิต 6 หนว่ยกิต 
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4.18 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 11/2545) เรื่อง แนวปฏิบัติ 325 

ในการทำการศึกษาอิสระ สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระที่มีจำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต 
4.19 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 10/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์ 326 

การประเมินผลการสอบป้องกันดษุฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.20 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที ่63/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติ  329 
ในการจัดทำและการส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ตอนที ่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ     
5.1  การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                                       332 
5.2 ขั้นตอนการลงทะเบยีน       332 
5.3       การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา          333 
5.4 การขอแจ้งการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล                                334 
5.5 การลาพักการศึกษา        334 
5.6 การขยายเวลาศึกษาต่อ         335 
5.7 การขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏบิัติราชการ                335 
5.8 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา               336 
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