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ความรูส้ำหรับนักศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก(โครงการพิเศษ) 

2.35 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 34/2563) เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 122 
วิทยานิพนธ์และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสูตร 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

2.36 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 73/2552) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ  142 
ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  
สาขาวิชาร่วม บณัฑิตวิทยาลัย 

2.37 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี  51/2554)  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนหลักสตูร 154 
การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท   หลักสูตรนานาชาติ 

2..38 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที ่114/2564) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ 160 
สอน หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 

 2.39 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบับท่ี 21/2554)   171 
เรื่อง การตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 
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2.40 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่10 /2555)  เรื่อง เง่ือนไข 173 
      การสำเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
2.41 ประกาศวทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 010/2556)   เรื่อง  การ 175 

กำหนดรายวิชาสำหรับนกัศึกษา  แผน ก แบบ ก 1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
 

ตอนที ่ 3 ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับคา่ธรรมเนียมต่างๆ                                                         
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า                         176    

ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 
3.2 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1162/2564)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  179 

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2) 
3.3 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 2669/2561)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  184 

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561  
3.4        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562) เรื่อง การเรียกเกบ็เงินค่าธรรมเนยีม    192 
 การศึกษาของภาคแรกทีเ่ข้าศึกษาและสถานภาพของผูม้ีสิทธิเ์ข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3.5        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  193 

การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ 
3.6 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1202/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 197 
 ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.7       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1282/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนยีม  199 

การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑติศึกษา 
3.8        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1283/2562) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม 200 

ในการคืนสถานภาพการเป็นนักศกึษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา 
และการเทียบโอนหน่วยกติ ของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

3.9        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่834/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  202 
การศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

3.10      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 964/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  203 
  การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลกัสตูร 
  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวทิยาการ 
  คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรบัรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯ 
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3.11     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 215/2550)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม  205 

การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู” 

3.12      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี 27/2553) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจยั  207 
  ตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์

3.13      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์( ฉบับท่ี 9/2549) เรื่อง อัตราคา่ธรรมเนียม   208 
การทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วมของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ต่างสถาบัน ที่ไมไ่ดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

3.14 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2549)  เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั 210 
  ตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.15 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น( ฉบับท่ี 1143/2554)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 211 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์“หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร” 

3.16      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบบัที่ 1573/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ   213 
หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ” 

3.17 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 252/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 214 
 สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 
3.18      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1890/2553) เรื่อง คา่ธรรมเนียมการศึกษา 215 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 

3.19     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 587/2551) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  217 
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 

3.20      ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 11/2561) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม  218 
การวิจัยตามหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 

3.21     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3056/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 220 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

3.22      ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับท่ี 006/2552) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย 222 
ตามหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่ได้รับ 
ทุนการศึกษา/วิจัย 
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3.23      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ  224 

  ศึกษาหลักสตูรโครงการพเิศษ ระดับบัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตรฯ์ 

3.24 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 578/2552)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   225 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ   
สาขาวิชาการพยาบาล 

3.25 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116/2548) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ  226 

วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลักสตูรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร ์
3.26      ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 18/2549) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 228 

ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของหลักสูตรระดับปรญิญาโท คณะแพทยศาสตร ์
3.27 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี  62 /2558)  เรื่อง การเก็บ  230 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนค่าธรรมการวจิัย 

3.28 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1373/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 232 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 

3.29 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 2013/2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 233 
      ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ 
3.30    ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2552)  เรื่อง  หลักเกณฑ ์ 236 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
3.31 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 26/2549)  เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ  239 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยสำหรบันักศกึษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบดั คณะเทคนิคการแพทย ์

3.32 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี   2161/2552) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 240 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” 

3.33 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  2162 / 2552) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 242 
หลักสตูรโครงการพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต และหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
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3.34 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 105/2554)  เรื่อง การเก็บ 243 
 ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

การออกกำลังกายและการกีฬา 
3.35 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  1435 /2563) เรื่อง  คา่ธรรมเนียมการศึกษา 244 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.36 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  727 /2558) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 245 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสขุศาสตร์  
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3.37 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1064/2555) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 247 
หลักสตูรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 

3.38        ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน่ (ฉบับที่ 1172/2549)  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ   250 
จัดการหลักสตูรโครงการพเิศษหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติทุกสาขาฯ 

3.39      ประกาศคณะสาธารณสขุศาสตร์ (ฉบับท่ี 3/2554) เรื่อง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน  253 
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกต ิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.40      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2978/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 255 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

3.41      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 966/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียม  257 
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต”   

3.42      ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1057/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่าย   258 
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 

 3.43 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 695/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 261 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปรญิญาโท  คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3.44 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  322/2553) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 262 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3.45 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี   1547/2560) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 264 

สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ และหลักสตูร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ” 

3.46 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  2083/2560) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 266 
หลักสตูรโครงการพิเศษ “หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ 

3.47  ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี  2561/2556) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 269 
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศลิปกรรมศาสตร์  “หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
และหลักสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาดุรยิางคศิลป ์

3.48  ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับท่ี  92/2559) เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 271 
 สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์  “หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์”  
3.49 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่  2683/2560) เรือ่ง  คา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบั 272 

หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะสตัวแพทยศาสตร์ “หลกัสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ และหลักสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์”  

3.50 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่  2798/ 2560) เรื่อง  คา่ใช้จ่ายในการจดัการหลกัสตูร 273 
 โครงการพเิศษ วิทยาเขตหนองคาย “หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการเป็น 
 ผู้ประกอบการและนวตักรรม” 
3.51 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่  1038/2561) เรือ่ง  คา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบั 276 

หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร ์“หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
การจัดการเภสัชกรรม”  

3.52 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่ 386/2562) เรือ่ง  ค่าธรรมเนียมการศกึษาสำหรับ 277 
หลักสตูรโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์บรูณาการ “หลักสตูรนติิศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชานติิศาสตร์”  

3.53       ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที่  868/2564) เรื่อง  คา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบั 278 
             หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

 
 
 

 

ตอนที ่ 4 ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ   
4.1       ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ  280 

ในการอุทธรณผ์ลการสอบวิทยานพินธห์รือการศึกษาอิสระ 
4.2       ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 30/2560) เรื่อง หลักเกณฑ ์ 282 

และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ   
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4.3      ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 145/2563) เรื่อง  แนวปฏิบัติ 288 

     เกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเรจ็การศึกษา 
4.4       ประกาศบัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 31/2560) เรื่อง  แนวทางการ 293 

ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธแ์ละการสอบการศึกษาอิสระ        
4.5  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  ฉบับท่ี   030/2560  296 

    เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
4.6  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี   89/2560   308 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
4.7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 104/2561)  315 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที ่1) 
4.8 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  16/2562)  317 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ (แก้ไขครั้งที่ 2) 
4.9 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับท่ี  010/2563) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      319 

ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
4.10 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับท่ี 014/2561) เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบประมวล  321 

ความรู้ และการสอบวัดคณุสมบัต ิสำหรับหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา   
4.11 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  (ฉบับท่ี  015/2561) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      323 

ในการประเมินผลการสอบวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระ 
4.12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 19/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ 328 

สอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีวิทยานิพนธ ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ  
4.13 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 7/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 331 

เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.14 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 57/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติ 332 
ในการทำวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอกของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.15 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2545) เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ 337 
4.16 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 8/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติ  338 

ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.17 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับท่ี 10/2545) เรื่อง แนวปฏิบัติ  339 
ในการทำการศึกษาอสิระ สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระที่มีจำนวนหน่วยกิต 6 หนว่ยกิต 
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4.18 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 11/2545) เรื่อง แนวปฏิบัติ 340 

ในการทำการศึกษาอิสระ สำหรับรายวิชาการศึกษาอิสระที่มีจำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต 
4.19 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี 10/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์ 341 

การประเมินผลการสอบป้องกันดษุฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.20 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที ่63/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติ  344 
ในการจัดทำและการส่งเอกสารการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ตอนที ่ 5 แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ และถือปฏิบัติ     
5.1  การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                                       347 
5.2 ขั้นตอนการลงทะเบยีน       347 
5.3       การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา          348 
5.4 การขอแจ้งการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล                                349 
5.5 การลาพักการศึกษา        349 
5.6 การขยายเวลาศึกษาต่อ         350 
5.7 การขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏบิัติราชการ                350 
5.8 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา               351 
5.9 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา กรณีรอการยอมรบัให้ตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธฯ์    351 
5.10 การขอลาออก                    352 
5.11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา           352 
5.12 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา                  353 
5.13 การขอเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา                           354 
5.14       การขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา      354 
5.15 การขอเปลี่ยนสาขาวิชา                  354 
5.16 การเปลีย่นระดับการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา                          355 
5.17 การลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา   355 
5.18 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศกึษา                                       356 
5.19 การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)     356     
5.20 การทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                            356            

5.20.1 การลงทะเบยีนวิทยานิพนธ/์การศกึษาอิสระ               356 
5.20.2 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระ/อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม    357 



สารบัญ (ตอ่) 
      

                                หน้า 

5.20.3 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 357 
5.20.4 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ              357 
5.20.5 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ    358 
5.20.6 การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือ         359       

ในการเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 
5.20.7 การขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชีย่วชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  359 

เครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 
5.20.8 การขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ               360 
5.20.9 การขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ   361 
5.20.10 การส่งวิทยานิพนธ/์การส่งรายงานการศึกษาอิสระ    361 

5.21 การสอบประมวลความรู ้                       362                     
5.22 การสอบวัดคณุสมบัต ิ                             362  
5.23 การสำเร็จการศึกษา                             363                              
5.24 การขออนุมัติปรญิญา                 363 
5.25 การขอรับปรญิญา                                                               364            
5.26 เงือ่นไขของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขอความร่วมมือ     364 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ตอนที ่ 6       บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
6.1     ทุนการศึกษา                367 
6.2     สำนักหอสมุด        370    
6.3     สำนักเทคโนโลยีดิจิทลั                    370 
6.4 หลักสตูรฝึกอบรมภายใตโ้ครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย ์  370 

และนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา                          
6.5 โภชนาการ         371 
6.6 รถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรถประจำทาง         371 
6.7 บริการไปรษณีย ์                    372 
6.8 บริการธนาคาร                                                               372 
6.9 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพลก็ซ์)                 372  
6.10 ศูนย์สุขภาพนักศึกษา                             372        

 

 
 



สารบัญ (ตอ่) 
      

                                หน้า 

 
ตอนที ่ 7       คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั                                   

7.1     คณาจารย์บัณฑติศึกษา                                          373              
7.2     บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย                                        374 
 

ภาคผนวก  
แบบฟอร์มที่นักศึกษาควรทราบ       375 
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัตขิยายเวลาศึกษาต่อ               

  หนังสือภายนอก                              377 
  หนังสือภายใน                  378 
 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์       
  หนังสือภายนอก                 379
          หนังสือภายใน        380 

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ              
  หนังสือภายนอก        381      
  หนังสือภายใน                   382 
 ตัวอย่างหนังสือส่งตัวข้าราชการคนืต้นสังกัด                                             
  หนังสือภายนอก                  383 
  หนังสือภายใน                 384 
  

 


