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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 31/2549) 
เร่ือง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

(แกไขคร้ังท่ี 2) 
                                         …………………………………………….  
 

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  และการศึกษาอิสระเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  หมวดที่ 8 การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ  อาศัยอํานาจตามความในขอ 10    
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549        
จึงแกไขหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ   ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 72/2548 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 94/2548 ขอ 9.5   
เปนดังนี้ 

 “9.5 นักศึกษาตองรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแลวไปดําเนินการ
เขาเลมเยบ็ปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 4 เลม และไมเย็บเลม จํานวน 1 เลม พรอมแผนซีดีบันทึก
ขอมูลวิทยานิพนธตามมาตรฐานในขอ 10 จํานวน  1  ชุด  แลวสงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่
คณบดีลงนามรับรองและใหเริ่มใชสําหรับนักศึกษาที่สงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2549”       
 
                          ประกาศ ณ วันที่   21  เมษายน พ.ศ.2549 
 
 
         (ลงช่ือ)              สมหมาย  ปรีเปรม 
      (รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ   เนื่องจาก สํานักวิทยบริการขอรับเลมวิทยานิพนธ 3 เลม คือ ตนฉบับเย็บเลม 1 เลม  
     สําเนาที่เย็บเลม  1 เลม  และสําเนาที่ไมเย็บเลม 1 เลมสําหรับสแกน และไมรับแผนซีดี 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  72/2548) 
เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏบิัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

(แกไขคร้ังท่ี 2) 
---------------------- 

 
 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  หมวดที่ 8 การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ อาศัย
อํานาจตามความใน ขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 จึงแกไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน (ฉบับที่72/2548) เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและ         
การ ศึกษาอิสระโดยใหยกเลิกขอความในขอ 5.1 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 
 “5.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ตองเสนอเคาโครง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระและอาจารยที่ปรึกษา
รวมตอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลาที่แตละสาขาวิชากําหนด”  
 
  ประกาศ  ณ   วันที่    20    ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
 

     (ลงชื่อ)         สมหมาย  ปรีเปรม 
            (รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม) 

   คณบดีบณัฑติวิทยาลัย  
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  72/2548) 
เร่ือง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

------------------- 
 

 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปนไปดวยความเรียบรอย                
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หมวดที่ 8 การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2548 เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2548   จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระ ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  72/2548) เรื่อง 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ” 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ออกประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 58/2544) เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ และใหใชประกาศนี้แทน   
 ขอ 4  การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

4.1   นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดเมื่อไดมีการแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรียบรอยแลวและมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนด
เฉพาะของแตละสาขาวิชา 

4.2 จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน ใหเปนไปตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ีปรึกษารวมหรือเปนไปตามขอกําหนด
เฉพาะของแตละสาขาวิชา 

 ขอ 5 การเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 
5.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ตองเสนอเคาโครงที่

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระและอาจารยท่ี
ปรึกษารวมตอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลาที่แตละสาขาวิชากําหนด แต
ตองไมชากวา 1  ปการศึกษา นับจากวันที่เขาศึกษาในกรณีท่ีเปนนักศึกษาระดับ
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ปริญญาโท หรือตองไมชากวา  2 ปการศึกษา นับจากวันที่เขาศึกษาในกรณีท่ีเปน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

5.2 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ กอน
จึงจะดําเนินการเสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธได 

5.3 เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระที่เสนอขออนุมัติ ตองจัดพิมพตามแบบฟอรม
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 6 ชุด 

 ขอ 6 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
6.1  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเปนผูประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนและ
รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ และสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ 

6.2  การประเมินผลในระหวางการดําเนินการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระใหใช
สัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนที่พอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาค
การศึกษานั้น แตท้ังนี้ ตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมิน
พบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิต ท่ีไดในภาคการศึกษานั้นๆ ใหมีคาเปน S 
เทากับ 0 (ศูนย) 

6.3 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหนักศึกษาไดสัญลักษณ S ครบ
ตามจํานวนหนวยกิตในหลักสูตร นักศึกษาตองเสนอตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือ
รายงานการศึกษาอิสระที่พรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และตนฉบับผลงาน
วิทยานิพนธ       ท่ีตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ใหถือเปน
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตาม
ความเหมาะสมแลวแตกรณี  

6.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล
ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองพิจารณาหา
สาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูนั้นไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาอิสระ หรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ
หรืออื่นๆ แลวแตกรณี และประธานหลักสูตร ตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณา
ตอคณบดีเพื่อหาขอยุติ  
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หากไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยไดรับ
การประเมินผลสัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา 

 ขอ 7 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยท่ีปรึกษาดําเนินการ
ประเมินจํานวนหนวยกิตในหัวขอเดิมท่ีเคยไดสัญลักษณ S ท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได เทียบโอน
หนวยกิตไปใชกับหัวขอใหม ท้ังนี้ใหทําการประเมินเปนรายภาคการศึกษาตามที่นักศึกษาเคยไดรับ
สัญลักษณ S มากอน แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานมาในหัวขอเดิม ท้ังนี้ใหนับจํานวนหนวยกิ
ตดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิต   ท่ีผานโดยไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรไดโดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอม
ท้ังใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติ
การศึกษา 
 ขอ 8 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

8.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีดังนี้ 
8.1.1 ไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ไมนอยกวา 60 วัน 
8.1.2  มีผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

โดยไดสัญลักษณ S ครบตามที่หลักสูตรกําหนด  
  8.2 การขอสอบวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ 

8.2.1 การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองดําเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจาก
ท่ีนักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตาม
จํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของ หลักสูตรนั้น  ๆ
ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาได
สัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของหลักสูตรนั้น โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตองเสนอ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังระบุวัน
เสนอวันที่ทําการสอบไปพรอมดวย  

  ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การ
ไดสัญลักษณ S ในครั้งการประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ ใหอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอยกเลิกผลการประเมินผลตอคณะ และแจงสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ 
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8.2.2 นักศึกษาตองเสนอวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่ยังไมเขาปก
จํานวนเทากับกรรมการสอบ พรอมท้ังยื่นคํารองขอสอบเพื่อใหคณะอนุมัติ
การสอบโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระและหัวหนาภาควิชาหรือประธานหลักสูตรกอนวันกําหนด
สอบอยางนอย 20 วัน  

8.2.3 นักศึกษาตองจายคาธรรมเนียมการสอบตามที่คณะกําหนด 
8.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ขอ 48.2 และ
ขอ 48.3 

8.4 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 49 และ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 71/2548) เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 

8.5 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
8.5.1 ในกรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบ

ตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษร พรอมสรุปและบันทึกประเด็นการแกไข โดย
นักศึกษาเซ็นรับทราบทันที ภายหลังสรุปผลในวันสอบ และแจงคณบดีภายใน 3 
วันทําการ   ถัดจากวันสอบ ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ คณะกรรมการสอบ
ใหความเห็นชอบพรอมลงลายมือช่ือรับรองการแกไขภายใน 45 วัน นับจากวัน
สอบ ท้ังนี้ตองแจงผลการแกไขตอคณบดี  หากไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
กําหนดดังกลาว ใหถือวาไมผานการสอบครั้งนั้น ใหประธานคณะกรรมการสอบ
หรือผูท่ีประธานมอบหมาย รายงานผลขั้นสุดทายตอคณบดี และคณะแจงผลการ
สอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการ  

8.5.2 กรณีสอบไมผาน คณะกรรมการสอบตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม
ผาน โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัด
จากวันสอบ และคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการ 

8.5.3  หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้ง
นั้น โดยคณะกรรมการสอบตองแจงผลการสอบเชนเดียวกับขอ 8.5.2  

8.6 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผาน ตามขอ 8.5.2 มีสิทธิ์ขอสอบครั้ง
ท่ี 2 ไดภายใน 15 วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
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ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 8.5.1 ใหยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 
วันหลังวันครบกําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะ
กําหนด หากไมดําเนินการตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา  

การใหโอกาสสอบครั้งท่ี 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวท่ีอื่นแตอยางใด  เชน การพนสภาพการเปน
นักศึกษา ดวยเหตุการใชเวลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดท่ีหลักสูตรกําหนด เปนตน  

ขอ 9 การสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
9.1 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปกซึ่งผานการตรวจสอบความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสอบแลวจํานวน 1 ชุด พรอมแนบสําเนาเอกสารรับรอง
การแกไข ในขอ 8.5.1 ภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

9.2 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและความเรียบรอยท่ัวไปของ
วิทยานิพนธ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่สงถึงบัณฑิตวิทยาลัย ถาหากมี
ขอผิดพลาดนักศึกษาจะตองรีบดําเนินการแกไขแลวสงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน 

9.3 นักศึกษาไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาในขอ 9.1 และ 9.2 ใหจายคาปรับวันละ 100 
บาท  และในกรณีท่ีไมดําเนินการตามระยะเวลาภายใน 45 วัน ถือวาการสอบผาน
วิทยานิพนธ เปนโมฆะ  ตองดําเนินการขอสอบใหม 

9.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะสงใบรับรองวิทยานิพนธใหกับคณะภายใน 1 วัน หลังจากที่
นักศึกษาสงวิทยานิพนธท่ีแกไขเรียบรอยแลวเพื่อใหคณบดีลงนาม 

9.5 นักศึกษาตองรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแลวไป
ดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 เลม พรอมท้ัง
ถายสําเนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละจํานวน 2 ชุด และแผนซีดี
บันทึกขอมูลวิทยานิพนธตามมาตรฐานในขอ 9 จํานวน 1 ชุด แลวสงบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่คณบดีลงนามรับรอง 

9.6 เมื่อนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตามขอ 9.5  บัณฑิตวิทยาลัยจะแจงให
คณะทราบภายใน 1 วันทําการ  

ขอ 10 มาตรฐานวิทยานิพนธ  
10.1  รูปแบบและการจัดพิมพวิทยานิพนธใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธของบัณฑิต

วิทยาลัย 
   10.2   ปกนอกของวิทยานิพนธ ตองเปนปกแข็งหุมผาแร็กซีน 

 10.2.1 สําหรับวทิยานิพนธ ระดับปริญญาโท ใชสีกรมทา (สีน้ําเงินเขม) 
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  10.2.2 สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใชสีดํา 
10.3 การเขาเลมวิทยานิพนธ ตองเปนการเขาเลมแบบเจาะเย็บติดผาค้ิวหุมสัน และติด

ใบรองปกสีขาว 
10.4   สัญลักษณและขอความของปกหนา ปกใน และสันปกใหเปนไปตามคูมือการทํา

วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 11   การสงรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ 

11.1  ใหอนุโลมใชรูปแบบเชนเดียวกับรูปแบบวิทยานิพนธ หรือรูปแบบตามที่คณะกําหนด 
11.2  นักศึกษาสงรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม พรอมแผนซีดี 

บันทึกขอมูลบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะกรรมการสอบใหความ
เห็นชอบแลว ตอคณะ ภายใน 3 วันทําการ   

11.3  ใหคณะสงแผนซีดีบันทึกขอมูลบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอสํานักวิทย
บริการ 

ขอ 12   การดําเนินการตามขอ 11 ใหเริ่มใชสําหรับนักศึกษาที่สอบการศึกษาอิสระ ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป สําหรับผูท่ีสอบกอนหนานั้น ใหดําเนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 58/2544 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระ 

ขอ 13   ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  
ขอ 14   ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย   ถือเปนที่สิ้นสุด 

   
ประกาศ  ณ  วนัที่  15   กันยายน  พ.ศ. 2548 

 
        (ลงช่ือ)                           สมหมาย  ปรีเปรม 

 (รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  71/2548) 

เร่ือง แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธและการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 
---------------------- 

 เพื่อใหการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ และการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 48 เปนไปดวยความเรียบรอย 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดระบบการบริหารงาน          
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 8/2548 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จึงกําหนดแนวทางการประเมินผลการสอบ ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 71/2548) 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธและการสอบรายงานการศึกษาอิสระ” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ออกประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 13/2544) เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธและการสอบรายงานการศึกษาอิสระ และใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ 4  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการสอบรายงานการศึกษาอิสระ ตองประกอบดวย 
การประเมิน 2 สวน คือ 

4.1 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการพิจารณา
ตรวจอานผลงานวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

4.2 การประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการตอบ
คําถาม โดยวิธีการสอบปากเปลา 

ท้ังนี้ ใหมีการประชุมพิจารณาประเมินผลงานตามขอ 4.1 และ 4.2 โดยกรรมการสอบ
วิทยานิพนธหรือกรรมการสอบรายงานการศึกษาอิสระ 

ขอ 5 แนวทางการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ โดยวิธีการ
พิจารณาตรวจอานวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระอาจพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน
วิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ จากหลักเกณฑดังตอไปนี้  

5.1 ความสําคัญของปญหาในการวิจัย 
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5.1.1  ความชัดเจนของปญหาการวิจัยและเหตุผลท่ีตองทําการวิจัย เพื่อตอบปญหาของการวิจัย
นั้น  ๆ

5.1.2 ความเกี่ยวของของปญหาการวิจัยกับสภาพปจจุบัน 
5.1.3 ความเกี่ยวของของปญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

5.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
5.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคของการวิจัย 
5.2.2 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับปญหาการวิจัย 
5.2.3 ความเปนไปไดในการทําวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

5.3 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 
5.3.1  การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
5.3.2 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
5.3.3 การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวขอการวจิัย 

5.4 วิธีการดําเนนิการวิจัย 
5.4.1 ความเหมาะสมของของวิธีการวิจัยท่ีใช 
5.4.2  ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั การควบคุมตัวแปรและการวางแผนการทดสอบ 
5.4.3 ความเหมาะสมของเครื่องมือวจิัย เทคนิควิจัย การเลือกประชากร และกลุม

ตัวอยาง 
5.4.4 ความถูกตองของการอางอิงถงึวิธีการท่ีใชในการวิจัย 
5.4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดําเนินการวจิัยกับวัตถุประสงค 
5.4.6 ความมีเหตุผลและความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 

5.5 ผลการวิจัย 
5.5.1 ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิจยั 
5.5.2 ความชัดเจนของผลการวจิัยหรอืความรูท่ีไดรับ 
5.5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวิจยั เชน การใชกราฟ ตาราง รูปภาพทีเ่หมาะสม 
5.5.4 ความสอดคลองของผลการวิจัยกับวัตถปุระสงค 

5.6 การวิเคราะห วิจารณผลการวิจยั 
5.6.1 ความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล เชน การเลือกใชวธิีการทางสถิติ  ท่ีเหมาะสม 
5.6.2 ความสามารถในการบูรณาการความรูตางๆ จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ

ผลการวจิัย มา ใชในการตอบปญหาตามวัตถุประสงค 
5.6.3 ความสามารถในการสังเคราะหความรูใหมจากหลักฐานการวิจัย 

5.7 การสรุปและขอเสนอแนะ 
5.7.1 ความสามารถในการสรุปผลการวจิัยใหสมัพันธกับวัตถุประสงค 
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5.7.2 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถงึการนําผลงานวิจยัไปประยุกตใช 
5.7.3 ความรูท่ีไดจากการวิจัย 
5.7.4 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่ควรทําตอไปในอนาคต 

5.8 คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 
5.8.1 คุณภาพของบทคัดยอ 
5.8.2 ความเหมาะสมถูกตองของการจัดโครงสรางของเนื้อหา 
5.8.3 ความถูกตองของการอางอิง 
5.8.4 ความถูกตองตามหลักไวยากรณของภาษาที่ใชในการเขียน 

5.9  การนําผลงานไปตีพิมพในวารสารวิชาการ   
 (กรณีวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต และวิทยานิพนธระดับปรญิญามหาบัณฑิต) 

ขอ 6 แนวทางการประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการตอบ
คําถาม  โดยวิธีการสอบปากเปลา อาจประเมินจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

6.1  การนําเสนอผลงาน 
6.1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ 
6.1.2 ความเหมาะสมของสื่อท่ีใชในการนําเสนอ 
6.1.3 การนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
6.1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและตอเนื่อง 

     6.1.5 บุคลิกภาพ  การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผูนําเสนอ 
6.1.6  ความสอดคลองของเนื้อหาที่นําเสนอกับที่เขียนในวิทยานิพนธ หรือรายงานการศึกษา

อิสระ 
6.1.7 ความสามารถในการสรุปผล 

6.2 การตอบคําถาม 
6.2.1 ความสามารถในการใหเหตุผลและอางหลักฐานสนับสนุน 
6.2.2 ความสามารถในการตอบคําถามที่สอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฎในงานวิจัย 
6.2.3 ความเขาใจในงานวิจัยท่ีทําและเขาใจถึงความสัมพันธของผลจากการวิจัยตอองค 

ความรูในสาขาวิชานั้นๆ 
ขอ 7 แนวทางตามขอ 5 และ ขอ 6 ในประกาศนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ

รายงานการศึกษาอิสระใชประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการสอบ คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชา
อาจกําหนดใชเปนบางสวนหรือกําหนดเพิ่มเติมอีกก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกับ
ลักษณะวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระในสาขาวิชานั้นๆ 

ขอ 8  การกําหนดระดับคะแนน และน้ําหนักการประเมิน ใหแตละสาขาวิชาเปนผูกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะที่สาขาวิชานั้นๆ สังกัด 
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ขอ 9 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาแตละราย ตองมี
การบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดยใหมีการบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไขตามมติของ
คณะกรรมการสอบและแจงผูเขาสอบรับทราบ ท้ังนี้เพื่อความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 10 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  

ขอ 11 ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรอืแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัมอีาํนาจวินิจฉยัสั่งการ คําวินิจฉยัของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  ถือเปนที่สิ้นสุด 

  ประกาศ  ณ  วนัที่    15  กันยายน  พ.ศ. 2548  
 

     (ลงช่ือ)         สมหมาย  ปรีเปรม 
            (รองศาสตราจารยสมหมาย  ปรีเปรม) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 66 /2550) 
เร่ือง การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อการสําเร็จการศึกษา 

-------------------- 
 

เพื่อใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อการสําเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ที่ใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป มีแนว
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย       
การจัดการระบบการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  6 /2550  เมื่อวันที่  4  กันยายน 2550 จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษา ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 66 /2550) เรื่อง    
การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อการสําเร็จการศึกษา” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ออกประกาศ เปนตนไป 
ขอ 3 ในประกาศนี้ 

 “บทความ” หมายถึง   บทความวิจัยที่ไดจากผลการศึกษาของวิทยานิพนธตองเปน 
   บทความเต็มรูปแบบไมใชบทคัดยอหรือบทคัดยอขนาดยาว 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในแผนการศึกษาที่มีการทําวิทยานิพนธ  
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 4 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองสงเอกสารการตีพิมพ หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพพรอม
บทความฉบับเต็มที่สงไปตีพิมพ  ที่จะใชประกอบการสําเร็จการศึกษา แนบมาพรอมกับผลงานวิทยานิพนธ ฉบับ
สมบูรณ(รวมซีดี 1 แผน)  จํานวน 1 ชุด ใหบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 5 แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ 
5.1 บทความที่ใชเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษาตองเปนบทความที่มีช่ือนักศึกษา ผูทํา

วิทยานิพนธเปนช่ือแรก 
5.2 บทความที่ตีพิมพ หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใชประกอบการขอสําเร็จ

การศึกษา ตองเปนผลการวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แตไมใชบทความที่เขียน
จากการวิเคราะห สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review Article) 

5.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ ตองประกอบไปดวย บทนํา (ที่มา ความสําคัญของปญหา) 
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอางอิง  หรือเปนไปตาม
ขอกําหนดของวารสารที่ตีพิมพ 

5.4 บทความที่ใชเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะตองไดรับ
การตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการพิมพ 

ขอ 6 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 
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ขอ 7 ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ถือเปนที่สิ้นสุด 
     

 
ประกาศ ณ วันที่   10    กันยายน พ.ศ. 2550  

 
 
 

              (ลงช่ือ)                  ลําปาง  แมนมาตย 
       (รองศาสตราจารยลําปาง  แมนมาตย) 
                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บว.16 
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บว. 21 
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บว. 22 



 

 

234

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

235

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บว. 23 
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คํารองขอเปล่ียนชื่อเร่ือง   วิทยานิพนธ   การศึกษาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันที่…….......เดือน…………...........พ.ศ…......... 

เรียน คณบดี…………………………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
 ขาพเจา (นาย นาง นางสาว)............................……................................................................…………… 
รหัสประจําตัว............……...เปนนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน..........  ปริญญาเอก แบบ........................
สาขาวิชา……........…………….……….......... ระบบการศึกษา     ภาคปกติ   ภาคพิเศษ  โครงการพิเศษ 

 นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ  ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือเรื่อง  วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ    จากเดิม  
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) (โปรดพิมพ)......................................………………...........................................................… 
...............................................................……………...……………...............................…..........……………....... 
(ภาษาอังกฤษ) (โปรดพิมพ)...............…………....................................................................................................... 
...............................................................................………………………............................................................... 
ใหม  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) (โปรดพิมพ).................................................................…………………....……………. 
.....................................................................................………………………..............……………….................... 
(ภาษาอังกฤษ) (โปรดพิมพ).........................................................………………......................………................... 
......................................................................................………………………...............………………………...... 
เนื่องจาก.................................................................................................................................................................... 
ทั้งนี้  ไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเนื้อหา  วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

    ลงช่ือ............…..............................  นักศึกษา 
                 (..............................................) 
1. อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  2. ประธานหลักสูตร 

 เห็นชอบ   
 ไมเห็นชอบ เนื่องจาก……..………….. ... 

 ………………………………………........................ 
ลงช่ือ.................................................................... 

               (.....................................................................) 
            วันที่................/......................../.................... 

 เห็นชอบ   
 ไมเห็นชอบ เนื่องจาก……..………….. ... 

 ………………………………………........................ 
ลงช่ือ.................................................................... 

               (.....................................................................) 
            วันที่................/......................../.................... 

3. คณบดี(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 4. งานบริการการศึกษาคณะ 
 อนุมัติ     
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก……………............ 

........................................................................................ 
     ลงช่ือ……..............................................         
           (..……………......................................)                 
    วันที่............/..................../........... 

    ไดดําเนินการสง บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริหาร    
     และพัฒนาวิชาการ เรียบรอยแลว 
         ลงช่ือ………………………….……… 
          (..…………….......................................)                
         วันที่ ……./………../…….……… 

 
 
 

บว. 24 
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คํารองขอสอบ   วิทยานิพนธ    การศึกษาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ขอ 8) 
     วันที่......เดือน..................พ.ศ................ 

เรียน   คณบดี………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
  ขาพเจา (นาย นาง นางสาว)...............................................……. รหัสประจําตัว.……..….……. 

เปนนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน.........  ปริญญาเอก แบบ......... สาขาวิชา....……..………...….……...
ระบบการศึกษา   ภาคปกติ   ภาคพิเศษ    โครงการพิเศษ   นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ    เขาศึกษา
ต้ังแตภาคการศึกษา   ตน ปลาย ปการศึกษา........ รวมเปนเวลา.........ภาคการศึกษา ไดเรียนและสอบผานใน
รายวิชาจํานวน.......วิชา รวมเปน..........หนวยกิต  คะแนนเฉลี่ยสะสม.............ไดลงทะเบียนรายวิชา  
วิทยานิพนธ   การศึกษาอิสระ  ครบตามหลักสูตรแลว จํานวน……........หนวยกิต         ไดรับอนุมัติหัวขอและ
เคาโครงตั้งแตวันที่……….เดือน......…......พ.ศ…………... 
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)......…................................................................................................................................……. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................………….. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
ไดรับความเห็นชอบใหสอบ   วิทยานิพนธ   การศึกษาอิสระ ในวันที่…...…..เดือน.............…..............….
พ.ศ………..... เวลา..................น. ณ.................................................................... และพรอมนี้ ไดสงวิทยานิพนธ/
รายงานการศึกษาอิสระที่ยังไมเขาปกใหงานบริการการศึกษาเทากับจํานวนกรรมการสอบ  เรียบรอยแลว  ซึ่งการ
ขอสอบครั้งนี้เปนการสอบ        ครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2   

(ในกรณีขอสอบ ครั้งที่ 2  ไดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ..............) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ลงช่ือ…............................................................ 

             (.................................................................) 
           นักศึกษา 
 
หมายเหตุ   นักศึกษาตองยื่นขอสอบผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร กอนวันกําหนด

สอบอยางนอย  20  วัน 
(พลิกดานหลัง) 

บว. 25 
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1.  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 2. ประธานหลักสูตร 
 เห็นชอบ 
 ไมเห็นชอบ เนื่องจาก............................ 

 
              ลงช่ือ……………………..…......…………     
                      (………………………….………......)     
                                    อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
                 วันที่……/……..…………/……………. 

       เห็นชอบ 
      ไมเห็นชอบ เนื่องจาก............................ 
 
            ลงช่ือ……………………….……...………          
                     (………………………….………….)     
                                    ประธานหลักสูตร 
                         วันที่…………/…..…/……………. 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 4.  งานการเงินคณะที่นักศึกษาสังกัด 
3.1) เรียนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรและไดรับ
การประเมินผลเรียบรอยแลว  ครบ  ไมครบ
คงเหลือ..........  วิชา.........หนวยกิต 
3.2) หมวดวิชาบังคับไดคาคะแนนผานตามระเบียบฯ 
2548 ขอ 42     ผาน   ไมผาน 
3.3) ความรูภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ  ผาน  

 ไมผาน 
3.4) คะแนนเฉลี่ยสะสม…….      ผาน   ไมผาน  
3.5) เคาโครงวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระไดรับอนุมัติ
ไมนอยกวา60วัน 
3.6) วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ประเมินผล S ตาม
หลักสูตร 
                      ครบ   เมื่อวันที่………………… 
             ลงช่ือ……....………………..….………           
                      (………………………………….)     
                                        ผูตรวจสอบ 
                          วันที่………/……………/………… 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมการสอบ    วิทยานิพนธ  
 การศึกษาอิสระ     จํานวน.……………….……บาท 

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่/เลมที่……………..……..…… 
 
 
 
 
 
        ลงช่ือ…...……………………….……………          
                  (…………………………….………….)     
                                   ผูดําเนินการ 
                  วันที่…………/……...…/…………… 

5. คณบดี  (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 6. งานบริการการศึกษาคณะ 
             อนุมัติใหสอบได   
             ไมอนุมัติ เนื่องจาก…...................…… 
                    ลงช่ือ………………….……………          
                     (………….…………….………….)     
                                          คณบดี 
                          วันที่…….../...…….../…………… 
 

     แจงบัณฑิตวิทยาลัย  
 
                     ลงช่ือ…………..………….….………         
                    (……………….………..….………….) 
                                        ผูดําเนินการ 
                      วันที่………/…......……/..…………. 
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แบบเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ   วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ตามระเบียบ มข.วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 48 และประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ขอ 8.2.1) 
 

เรียน  คณบดี……………………………………………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระของ     

(นาย นาง นางสาว)....................................................................  รหัสประจําตัว.…...............……………………… 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน........  ปริญญาเอก  แบบ........... สาขาวิชา…………………………..…
ระบบการศึกษา ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักศึกษาดังกลาว
ไดทํา วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ  เรื่อง…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
และไดผานการประเมินผลความกาวหนา  วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ ครั้งสุดทายและไดสัญลักษณ S 
ครบตามจํานวนที่หลักสูตรกําหนด เมื่อวันที่.................................................จึงเห็นชอบใหทําการสอบ  วิทยานิพนธ 

 การศึกษาอิสระ ในวันที่….…เดือน…………...…พ.ศ………..เวลา….…….…น.  ณ........……………………… 
(กรณีทีไ่มสามารถดําเนนิการสอบไดภายใน 45 วนัใหถอืวาการไดสัญลักษณ S ในการประเมนิครั้งสุดทายเปนโมฆะ) 

ในการนี้ จึงขอเสนอบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสอบ 
                     วิทยานิพนธ                       การศึกษาอิสระ 
เรียน  คณบดี  
  เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
สอบดังนี้ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
อาจารยประจํา 
1. ............................................................................  
2. ............................................................................ 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
1. ............................................................................ 
อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................ 
ทั้งนี้ขอเสนอ................................................................  
เปนประธานกรรมการสอบ 
                  (ลงช่ือ)..............................................   
                         (................................................)   
                                   ประธานหลักสูตร       
                    วันที่..........เดือน..................พ.ศ........ 

เรียน  คณบดี  
เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ดังนี้     
อาจารยประจํา  หรือ  ผูทรงคุณวุฒิ 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
1. ............................................................................ 
อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................. 
ทั้งนี้ขอเสนอ................................................................  
เปนประธานกรรมการสอบ 
 
 
 
                  (ลงช่ือ)..............................................   
                         (................................................)   
                                   ประธานหลักสูตร   
                     วันที่.........เดือน..................พ.ศ..........    

บว. 26 
 

(พลิกดานหลัง) 
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ผลการพิจารณาการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 

                     วิทยานิพนธ                       การศึกษาอิสระ 
1.  คณบดี(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 1.  คณบดี(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 

 เห็นชอบตามเสนอ 
 เห็นควรเปลี่ยนแปลง   

     ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ลําดับที่............... 
เปน............................................................................       
       อาจารยประจํา ลําดับที่...........................................
เปน............................................................................ 

 ประธานคณะกรรมการสอบ           
เปน............................................................................       

 
                  ลงช่ือ…………..……………….……. 
                       (……………………………………) 
                                             คณบดี 

               วันที่…….…/……..……/…………..…. 

 เห็นชอบตามเสนอ 
 เห็นควรเปลี่ยนแปลง   

     อาจารยประจํา หรอื ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับที่.................
เปน............................................................................       
   ประธานคณะกรรมการสอบ           
เปน...........................................................................        

 
 
 

             ลงช่ือ……….…………………….……. 
                   (……………………………………) 
                                        คณบดี 
                   วันที่…………/…….………/………..…. 

2. งานบริการการศึกษา 2. งานบริการการศึกษา 
      จัดทําคําสั่งและเสนอคณบดีลงนาม 
      ดําเนินการแจงบัณฑิตวิทยาลัย 
                   ลงช่ือ………………………….……. 
                     (……………………………………) 
                                        ผูดําเนินการ 
                       วันที่……….…/…….……/………..…. 

 

      จัดทําคําสั่งและเสนอคณบดีลงนาม 
      ดําเนินการแจงบัณฑิตวิทยาลัย 
             ลงช่ือ…………………………….……. 
                     (……………………………………) 
                                      ผูดําเนินการ 
           วันที่…….…/…….………/………..…. 

 
 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (ตามระเบียบฯพ.ศ.2548 ขอ 48.2.1) ประกอบดวย 
           ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจํา ซ่ึงไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษาไมนอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม (ถาม)ี เปน
กรรมการสอบได โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งซ่ึงไมใชอาจารยที่ปรึกษาเปนประธานคณะกรรมการสอบ  
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (ตามระเบียบฯพ.ศ.2548 ขอ 48.3.1) ประกอบดวย 
           อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษารวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
อิสระ และอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสอบ 
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ใบแจงผลการสอบ   วิทยานิพนธ   การศึกษาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ตามระเบียบ มข. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 50.2 
และประกาศ บว.ฉบับท่ี 72/2548 ขอ 8.5,8.6 และขอ 9) 

                                                                                                  
เรียน  คณบดี…………………………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
         คณะกรรมการสอบ  ไดดําเนินการสอบ     วิทยานิพนธ      การศึกษาอิสระ  ของ  
(นาย นาง นางสาว)……………………..….…………………..รหัสประจําตัว…………………………………… 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน.........  ปริญญาเอก แบบ............
สาขาวิชา……......………………………………...ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  โครงการพิเศษ

 นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ  เมื่อวันที่…………….….....…..……….. เรียบรอยแลว  
(ชื่อวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ พิมพและตรวจสอบความถูกตอง เนื่องจากจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา) 
ชื่อเร่ือง 
ภาษาไทย………..……………………………………………..………………….……………………………… 
……………………………………..……………………….………………………………………………….… 
……………………………………..……………………….……………………………………………………. 
ภาษาอังกฤษ 
………………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..… 
……………………………………..……………………….…………………………………………………..… 
(ประธานกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีและนักศึกษา ภายใน 3 วันทําการนับถัดจาก
วันสอบ) 

ผลการสอบคือ    Excellent     Good      Pass     Fail        
กรณ ี1  (  ) สอบผาน  โดย 
                  1.1  ไมมีแกไข (เมื่อคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบ นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ/รายงาน
การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปก 1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน45 วันถัดจากวันสอบคือภายใน       
วันที่..................................................) 
                   1.2  มีแกไข (รายละเอียดในแบบ บว.27.1) นักศึกษาตองลงชื่อรับทราบผลทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ 
(นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบและลงนามในแบบ 
บว.28ภายใน 45 วัน ถัดจากวันสอบ คือตองสงภายในวันที่.........................................ทั้งนี้การสง ฉบับสมบูรณที่
ยังไมเขาปก 1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ตองสงภายใน 3 วันทําการ ถัดจากวันที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบการแกไข 
สําหรับรายงานการศึกษาอิสระ ใหสงที่คณะที่นักศึกษาสังกัด)  

บว. 27 
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หมายเหตุ  ในกรณีท่ีครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญา
บัตร จะตองดําเนินการสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ ตามวันที่กําหนดในปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปนั้น ๆ  
กรณี 2  (  ) สอบไมผาน  โดยมีสาเหตุ ดังนี้  
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………

กรณี 3  (  ) สอบไมผาน  เนื่องจาก นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย            (พลกิดานหลัง) 
 

1. คณะกรรมการสอบ   2. นักศึกษา 
 
(ลงช่ือ)……………….……….…… ประธานกรรมการสอบ 
       (…………………...…...…………) 
(ลงช่ือ)……………………………….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)……………………………….กรรมการสอบ 
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการสอบ 
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการสอบ 
      (…………………...…….…………) 
(ลงช่ือ)………………………………กรรมการสอบ 
      (…………………...…….…………) 
     วันที่........../................./............ 

     
     รับทราบผลการสอบตามมติคณะกรรมการสอบ 
      กรณีสอบผานไมมีแกไข 
      กรณีสอบผานมีแกไข 
      กรณีสอบไมผาน 
 
 
 
 
 
 
        ลงช่ือ..................…....................... 

       (..........................…..….........)  
     วันที่……..……/…............./………..…... 

3. คณบดี (คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 4. งานบริการการศึกษาคณะ  
     ทราบและดําเนินการตอไป 
     ความเห็นอื่น................................................................ 
              
ลงช่ือ…………..……...…….…..…………….                   
                 (…………………………..……)     
                                      คณบดี 
        วันที่…....………/….....…...../……….........        

ดําเนินการแจง 
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

       ลงช่ือ………...........………………….                 
             (.....………………………………) 
                            ผูดําเนินการ           
          วันที่……......…/….....…...../....…....   
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หมายเหตุ   1. กรณีสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผาน มีสิทธิ์ยื่นคํารองขอสอบครั้งที่ 2 ได
ภายใน 15 วันหลัง วันสอบครั้งแรกไมผาน และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบครั้งแรกไมผาน 
                     2. กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข แตไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ ถือวา
สอบไมผาน ใหยื่นคํารองขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน หลังวันครบกําหนดการแกไข และตองสอบภายใน 60 
วันหลังวันครบกําหนดการแกไข 
               3. การสอบทั้ง 2 กรณี ตองชําระคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม
ดําเนินการตาม กําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
               4. การใหโอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวนหรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑที่กําหนดไวที่อื่นแตอยางใด เชน การพนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุการณใชเวลาในการศึกษาครบ
ระยะเวลาสูงสุดที่หลักสูตรกําหนด เปนตน 
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                                                                                                            เอกสารแบบ  บว.27.1 
บันทึกประเด็นหรือรายการแกไข (กรณีสอบผานโดยมีแกไข) 

 การสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ  ของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….. 
รหัสประจําตัว……………………………………………………………………นักศึกษาระดับ    ปริญญาโท   

 ปริญญาเอก สาขาวิชา....………………………………….....…. ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
  โครงการพิเศษ   นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ    เมื่อวันที่………..เดือน…………………..พ.ศ.....……….

มีประเด็นหรือรายการแกไขดังนี้ 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ในกรณีท่ีมีประเด็นหรือรายการแกไข มากกวา 7 ขอ ใหคณะกรรมการเพิ่มประเด็นหรือรายการแกไขไดใน
กระดาษ A4 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขและใหคณะกรรมการสอบตรวจสอบกอนถึงวันครบกําหนดสง 
คือ วันที่......เดือน..............พ.ศ....... หรืออาจกําหนดตรวจสอบการแกไขมากกวา 1 ครั้งขึ้นอยูกับคณะกรรมการสอบ 
1.  ผูบันทึกประเด็นการแกไข 2. คณะกรรมการสอบ 
    ไดบันทึกประเด็นการแกไขครบถวน และ       
ถูกตองแลว 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ……………….…………..….กรรมการสอบ   
            (……………………………….) 
                 วันที่......../.........../........... 

   ลงช่ือ…………………..……….ประธานกรรมการ 
       (………………..……………….) 
   ลงช่ือ……….……………………..กรรมการ 
        (……………………………….) 
    ลงช่ือ…………………………….กรรมการ 
        (……………………………….) 
   ลงช่ือ………………………….…กรรมการ 
       (……………….……………….) 
   ลงช่ือ…………………………...กรรมการ 
       (……………………………….) 
       วันที่.........../............../........... 

หมายเหตุ    เฉพาะ บว.27.1 นี้  สําเนาแจงนักศึกษา  1  ชุด  ตนฉบับเก็บไวที่ประธานคณะกรรมการสอบ  
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ใบรับรองการแกไข 
 วิทยานิพนธ  รายงานการศึกษาอิสระ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  มหาวทิยาลัยขอนแกน 
(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 72/2548 ขอ 8.5.1) 

 
 

เรียน  คณบดี………………………………………………………….……….(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
 

ขาพเจา (นาย นาง นางสาว)........................….………..............รหัสประจําตัว.……..........……….…...... 
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน..........  ปริญญาเอก แบบ.........สาขาวิชา....................................................... 
ระบบการศึกษา   ภาคปกติ  ภาคพิเศษ      โครงการพิเศษ    นานาชาติ    ภาษาอังกฤษ                 
ไดทําการสอบ  วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ  เม่ือวันที่................................................................................. 
ผลการสอบคือ   สอบผานแบบมีเงื่อนไข โดยมีการแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ 
                      และกําหนดสงวิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระใหคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบ 
                      และลงนามในใบรับรองการแกไข ภายใน 45 วัน คือในวันที่......................................... นั้น 
 
           ขาพเจาไดทําการแกไขเสร็จเรียบรอยแลว   
 
   ภายในกําหนด  คือ วันที่............................................และเสนอใหคณะกรรมการสอบ 
                            พิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่........................................................................... 
 
                        เกินกําหนดเวลา 45 วัน 

 
 
 
 

             ลงช่ือ................................................นักศึกษา 
     (...............................................)   
           วันที่............/............................/................. 
 
 
 
 

(พลิกดานหลัง) 
 

บว. 28 
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1.  คณะกรรมการสอบ  2.  คณบดี(คณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 
เรียน  คณบดี 
1.1  การแกไขถูกตอง/ครบถวน แลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา และใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธ/รายงาน
การศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณที่ยังไมเขาปก ใหบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 3 วันทําการ นับจากคณะกรรมการลง
นามในใบรับรองการแกไขนี้ คือภายในวันที่
...............................................(รวมแลวตองไมเกิน 45 
วัน) สําหรับรายงานการศึกษาอิสระตองสงที่คณะที่
นักศึกษาสังกัด 
1.2  แลวเสร็จทันกําหนด แตยังไมถูกตอง/ไม
ครบถวนคือ……………………………………….. 
…………………………………………...………. 
และตองแกไขใหมใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาที่
เหลืออยู ..........วัน  (45 วัน ลบดวยจํานวนวันที่ใชไปใน
การแกไข)  คือภายในวันที่....................................... 
1.3  เกินกําหนดเวลาแกไข และถือวาการสอบเมื่อ
วันที่..................................................นั้น สอบไมผาน 
 
ลงช่ือ.......................................ประธานคณะกรรมการ
สอบ 
    (....................................) 
ลงช่ือ.......................................กรรมการ 
    (....................................) 
ลงช่ือ.......................................กรรมการ 
    (....................................) 
ลงช่ือ.......................................กรรมการ 
    (....................................) 
ลงช่ือ.......................................กรรมการ 
    (....................................) 
    วันที่........./............../.......... 
หมายเหตุ สําเนาใหนักศึกษา 1 ฉบับตามกรณีขอ 1.2 หรือขอ 1.3 

 
                      ทราบและดําเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ
..............……………..….………........ 
                  (.............……………….………...........)  

             คณบดี         
                      วันที่……...…/…….………/………… 
 
 
3. งานบริการการศึกษาคณะ 
 
สําเนาแจง 
             ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             บัณฑิตวิทยาลัย 
             สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 
 
 
           ลงช่ือ..............………..….…………........ 
               (.............……………….……..……...........)  

             ผูดําเนินการ      
           วันที่..........เดือน....................พ.ศ. ...........    
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แบบฟอรมตรวจสอบวิทยานิพนธ     
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

[นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธแลว  ใหกรอกแบบฟอรมนี้สงมาพรอมกับวิทยานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพ] 

---------------------------- 
 (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……….รหัสประจําตัว…………………..…….
หลักสูตร……………………….……………........ สาขาวิชา.................……………………ขอสงวิทยานิพนธ  
จํานวน…………..หนา (นับจากบทที่1-หนาสุดทาย หรือถึงหนาประวัติผูเขียน(ถามี) ไดตรวจสอบความถูกตอง
และปฏิบัติตามหัวขอตอไปน้ี  เรียบรอยแลว  คอื 
.....1.   ช่ือวิทยานิพนธ  ทุกแผนที่ปรากฎทั้งในปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
           มีขอความตรงกัน  และตรงกับเคาโครงที่เสนอไว 
.....2.   ตรวจสอบปกทุกปก 
            จัดรูปแบบการพิมพ ชื่อวิทยานิพนธ เหมือนกัน ทั้งจํานวนแถว  แบบและขนาดของตัวอักษร  
              (ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทุกปก ยกเวนศัพทเฉพาะที่ตองพิมพตัวเขียนเล็ก)      
            ช่ือวิทยานิพนธฯ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ  
.....3.   ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพช่ือเหลานี้แลว 
           คํานําหนาช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถูกตอง รวมทั้งการสะกดคําตรงกันกับ
   ขอมูลในทะเบียนประวัติของสํานักพัฒนาและบริหารวิชาการ 
           ช่ือปริญญา  สถาบัน  สาขาวิชา  ที่ปกทุกปก  ใบรับรอง  บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
              (ช่ือปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่สวนลางของปกทุกปก ลดขนาดอักษรลงขนาดเล็กกวาช่ือวิทยานิพนธ 
   1 ระดับ) 
.....4.   ตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนานาม (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) หรือ ตําแหนงทางวิชาการ  ช่ือ สกุล  
  อาจารยที่ปรึกษาฯ คณบดี  ในใบรับรองและในบทคัดยอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
.....5.   ตรวจสอบป พ.ศ.  ค.ศ. (หมายถึงปที่สําเร็จการศึกษา) 
.....6.   ตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนาแรกของบทคัดยอจะไมพิมพ 
  อักษรลําดับหนา 
.....7.   คําอุทิศและกิตติกรรมประกาศมีเนื้อความไมเกินอยางละ 1 หนา (คําอุทิศมีหรือไมมีก็ได)  ลงช่ือนักศึกษา
  ในกิตติกรรมประกาศ  ไมใส  คํานําหนานาม  
.....8.   ตรวจสอบการใสลําดับพยญัชนะ ก  ข  ค…….. หรือเลขโรมัน(กรณีพิมพเปนภาษาอังกฤษ) ต้ังแตหนา
  บทคัดยอภาษาไทยเปนตน มาจนถึงหนาสุดทายกอนขึ้นบทที่ 1  โดยทุกหนาแรกของบทคัดยอภาษาไทย/
  อังกฤษ คําอุทิศ(ถามี) กิตติกรรมประกาศ และหนาแรกของทุกสารบัญไมใสอักษรลําดับหนา 
.....9.   ตรวจสอบสารบัญทุกประเภท  ช่ือบท  ช่ือหัวขอ  ช่ือตาราง ช่ือภาพ  เลขลําดับหนา  ตรงกันและมีขอความ
  เหมือนกันระหวางในสารบัญกับในเลม  กรณีมีสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวกได
  รวมอยูในสารบัญตารางหรือสารบัญภาพแลว (ถาไมจําเปนไมควรจัดทําสารบัญตารางภาคผนวกหรือ 
  สารบัญภาพภาคผนวก) 

บว.29 
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..…10. ตรวจสอบการใส หรือไมใสหัวขอยอย(เชน 1.1 หรือ 1.1.1)  (ถาไมจําเปนไมควรใสหัวขอยอยในสารบัญ) 
             ไมใสหัวขอยอยในสารบัญ ตรวจสอบทุกบทแลว 
             ใสหัวขอยอยในสารบัญ โดยใสเพียงระดับเดียวคือหัวขอยอยระดับที่ 1 (เชน 1.1)  และใสทุกบทที่มี  
ตรวจสอบทุกบทแลว 
......11. ตรวจสอบสิ่งเหลานี้แลว คือ 
   การต้ังคาหนากระดาษเทากัน สม่ําเสมอกันทุกหนา และใชกระดาษขาว ชนิดไมตํ่ากวา 80 แกรม 
   ทั้งหมด   
         รูปแบบการพิมพบทที่  หัวขอใหญ  หัวขอยอยระดับที่ 1 หัวขอยอยระดับที่ 2 …3 (การใชขนาด 
   อักษร  การใชตัวหนาหรือไมหนา การยอหนา การเวนระยะบรรทัด) พิมพเปนระบบเดียวกัน  
   สม่ําเสมอ ทั้งเลม    
           ขึ้นบทใหมทุกบท  หนาแรกไมใสเลขลําดับหนา   หนาที่ใสเลขลําดับหนา เลขอักษรเปนแบบและ
   ขนาดเดียวกันทั้งหมด  จุดที่พิมพเลขหนาไดพิมพจุดเดิมสม่ําเสมอเทากันทุกหนา  
    วิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ใชตัวพิมพ แบบ  EucrosiaUPC หรือ 

AngsanaUPC หรือ  Angsana New อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม  
               วิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใช  Times New Roman   
.....12. ตรวจสอบตาราง 
              ตารางที่มีเนื้อหาไมเกิน 1 หนา ไดพิมพในหนาเดียวกัน (แยกพิมพตารางมากกวา 1 หนา เฉพาะตาราง
   ที่มีเนื้อหายาวเกิน 1 หนา เทานั้น) 
          กรณีช่ือตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อ
   ตารางในบรรทัดแรก 
          ตารางที่มีตอหนาที่ 2  ทุกหนาที่ตอ ไดพิมพทั้งลําดับที่ของตารางและชื่อตาราง  จบชื่อตารางพิมพคําวา 
   (ตอ) หรือ (Cont.) กรณีที่พิมพวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 
…13.  ตรวจสอบภาพ 
   ลําดับที่และชื่อภาพทุกภาพพิมพไวใตภาพ 
   กรณีช่ือภาพยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไป  พิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อ
   ภาพในบรรทัดแรก 
             กรณีภาพตอเนื่อง (มีภาพเกิน 1 หนา) พิมพลําดับที่ภาพและชื่อภาพที่หนาแรกของภาพ  และทุกหนาที่
   ตอไดพิมพทั้งลําดับที่ของภาพและชื่อภาพ  จบชื่อภาพพิมพคําวา (ตอ)  หรือ (Cont.) กรณีที่พิมพ 
   วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 
.....14. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
   ใชแบบที่ 1 ทุกรายการ โดยเปน    บรรณานุกรม     เอกสารอางอิง 
   ใชแบบที่ 2 ทุกรายการ และเปนเอกสารอางอิง 
   ตรวจสอบรูปแบบการพิมพในเนื้อเรื่องกับทายเลมแลว  ถูกตองและสอดคลองกัน 
             หนาแรกไมพิมพเลขลําดับหนา 
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   ตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียงและพิมพอางอิงทายเลมแลว รวมทั้งการใชและการเคาะวรรคตามหลัง
   สัญลักษณ .  ,  :  ;   การใชหรือไมใชตัวหนา ตัวหนาเอนหรือไมเอน  ถูกตองทุกรายการแลว 
   กรณีที่มีผูแตงคนเดิม แลวขีด                 . ไดขีดเทากันทุกรายที่มีขีดจุด  (ไมใช ............) 
   ขึ้นหนาใหมที่ผูแตงคนเดิมแลวขีด               .  ไดพิมพคําเต็ม  ไมใช                .  (ถามี) 
      กรณีพิมพสุดหนากระดาษ  ไดยกรายการไปพิมพหนาถัดไป  ไมพิมพรายการผูแตงแยกหนา   
.....15.  ภาคผนวก   
             แผนแรกพิมพคําวา ภาคผนวก(นับหนาแตไมใสเลขลําดับหนา)  หนาถัดไปไดพิมพเลขลําดับหนาแลว
   และพิมพเลขลําดับหนาจนจบเลม   
             กรณีมีภาคผนวก  ก  ข  ค.... นับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา หนาถัดจากภาคผนวก ก  ข  ค.........
   พิมพเลขลําดับหนาแลว  และพิมพเลขลําดับหนาจนจบเลม   
.....16.  กรณีวิทยานิพนธ มีมากกวา 170 หนา  พิมพแบบ 2 หนา (ต้ังแตบทที่ 1- หนาสุดทาย) 
       หนาเหลานี้  อยูที่หนาเลขคี่ทั้งหมดแลว  คือ  ขึ้นบทใหมทุกบท   เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม  
   ภาคผนวก ภาคผนวก   ก  ข  ค....  ประวัติ(ถาใส)โดยหนาทั้งหมดเหลานี้นับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา 
          หนาที่วางคือหนากอนที่จะขึ้นบทตอไป ซึ่งไมมีเนื้อหาที่จะพิมพ  ไดนับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา 
   หนาภาคผนวก ก  ข  ค....(กรณีมี)ซึ่งเปนหนาเลขคี่  ไดนับหนาแตไมพิมพเลขหนา และดานหลังของ
   หนาภาคผนวก ก  ข  ค.... ซึ่งเปนหนาเลขคูไดนับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนาและไมพิมพขอความใดๆ   
   เนื้อหาในภาคผนวกไดพิมพดานหลังดวยแลว   
.....17. กรณีใสประวัตินับหนา(เลขคี่)  แตไมพิมพเลขลําดับหนา   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................นักศึกษา 
(.......................................) 
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แบบฟอรมการเผยแพรผลงานวิทยานพินธ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล......................................รหัส............................................ 
หลักสูตร....................................................แผน...........แบบ...........สาขาวิชา........................................................... 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
2. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
    มีการเผยแพรผลงานในรูปแบบอื่นที่ไมใชรูปเลมวิทยานิพนธ   ไมมี    มีการเผยแพร(ตามเอกสารที่แนบ) 
                                   (*** หากยังไมไดรับการตอบรับใหลงตีพิมพในวารสารนั้นๆ  ถือวายังไมมีการเผยแพร***) 

 
2.1 การเผยแพรในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ/คณะผูเขียน..................................................................................................................................... 
ชื่อบทความ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
ชื่อวารสาร.............................................................................................................................................. 
ปท่ี............... ฉบับที่......................เดือน...............................ปพ.ศ.ท่ีพิมพ......................หนา............... 
การประเมินบทความ    มีผูประเมินอิสระ (Peer Review)   ไมมีผูประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร         ตีพิมพแลว        ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ  
เปนวารสารที่มีการเผยแพรในระดับ    ชาติ         นานาชาติ 

โปรดพิมพ หรือเขียนดวยตวับรรจงเทานั้น 
บว.37 

(ตอดานหลัง)  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
2.2  การเผยแพรในรูปการประชุมวิชาการ 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ/คณะผูเขียน.......................................................................................................................................... 
ชื่อบทความ............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ชื่อวารสาร................................................................................................................................................ 
ปท่ี............... ฉบับที่...............เดือน.......................................ปพ.ศ.ท่ีพิมพ.....................หนา............... 
 การประเมินบทความ    มีผูประเมินอิสระ (Peer Review)   ไมมีผูประเมินอิสระ 
 สถานภาพการเผยแพร      ตีพิมพแลว     ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 

เปนวารสารที่มีการเผยแพรในระดับ    ชาติ         นานาชาติ 

ชื่อ/คณะผูเขียน......................................................................................................................................... 
ชื่อผลงานที่นําเสนอ.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
ชื่อการประชุม........................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีจัดประชุม.................................หนวยงาน/องคกรท่ีจัดประชุม.................................... 
สถานที่จัดประชุม..................................................................(จังหวัด/รัฐ).............................................. 
การตีพิมพ Proceeding Full Paper    ม ี     ไมมี       หนาที่พิมพ........................ 
 การประเมินบทความ    มีผูประเมินอิสระ(Peer Review)   ไมมีผูประเมินอิสระ 

เปนการเผยแพรระดับ       ชาติ         นานาชาติ 
 

ชื่อ/คณะผูเขียน......................................................................................................................................... 
ชื่อบทความ............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
ชื่อวารสาร................................................................................................................................................ 
ปท่ี............... ฉบับที่...............เดือน.......................................ปพ.ศ.ท่ีพิมพ.....................หนา............... 
 การประเมินบทความ    มีผูประเมินอิสระ (Peer Review)   ไมมีผูประเมินอิสระ 
 สถานภาพการเผยแพร      ตีพิมพแลว     ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 

เปนวารสารที่มีการเผยแพรในระดับ    ชาติ         นานาชาติ 
 

(ตอดานหลัง)  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3   ไดรับการจดสิทธิบัตร  
 ช่ือผลงาน............................................................................................................................................. 
 เลขที่....................................................วันอนุมัติคําขอ........................................................................” 
 หนวยงานที่อนุมัติคําขอ...................................................................................................................... 

2.4   การเผยแพรในรูปแบบอื่นๆ  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

2.5  ขณะนี้ยังไมสามารถเผยแพรหรือตีพมิพผลงานได เนื่องจาก (โปรดระบุรายละเอียด เชน มีการจด
 สิทธิบัตร  หรือเปนเงื่อนไขของการรับทุนจากแหลงทุน (ระบุแหลงทุน) 
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................
      

ลงช่ือ.............................................................นักศึกษา 
               (..........................................................) 
                               ................./.................../.................... 
 

ลงช่ือ.................................................อาจารยที่ปรึกษา 
               (..........................................................) 
                               ................./.................../.................... 

 
 
 

 
ชื่อ/คณะผูเขียน......................................................................................................................................... 
ชื่อผลงานที่นําเสนอ.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
ชื่อการประชุม........................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีจัดประชุม.................................หนวยงาน/องคกรท่ีจัดประชุม........................................ 
สถานที่จัดประชุม..................................................................(จังหวัด/รัฐ)................................................ 
การตีพิมพ Proceeding Full Paper    มี      ไมมี       หนาที่พิมพ........................... 
 การประเมินบทความ    มีผูประเมินอิสระ(Peer Review)   ไมมีผูประเมินอิสระ 

เปนการเผยแพรระดับ       ชาติ         นานาชาติ 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน 
การรับทราบเรื่องลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 

 
     วันที่ ………….เดือน ……………………….พ.ศ. ……………. 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………….รหัสประจําตัว ……………..……… 
ไดรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญา   ปริญญาโท  ปริญญาเอก        
สาขาวิชา..….........……………………………..…………… ระบบการศึกษา     ภาคปกติ     ภาคพิเศษ    

 โครงการพิเศษ    นานาชาติ    ภาษาอังกฤษ   คณะ...…………………………..…………………….…. 
อยูบานเลขที่ ……………....… ซอย ….………….………………… ถนน ……………………………………… 
ตําบล/แขวง …………………….………. อําเภอ/เขต .………………………. จังหวัด……………..……………. 
รหัสไปรษณีย ………………………………..…… 
 
 ขาพเจารับทราบวา วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนงานอันมีลิขสิทธิ์และเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

 
 
     ลงช่ือ ……………………….………..………………นักศึกษา 
                (…………………………….………………..) 
 
     ลงช่ือ ……………………….………..………………พยาน 
                 (…………………………….………………..) 
 
     ลงช่ือ ……………………….………..………………พยาน 
                  (…………………………….………………..) 
 
หมายเหตุ  กรอกแลวกรุณาสงคืนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันรายงานตัวเขาศึกษา 
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คําสั่งบณัฑิตวทิยาลัย 
ท่ี    98 /2549 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุคูมือการทําวิทยานพินธ 
--------------------------------------------- 

  
ดวยวิทยานิพนธเปนเครื่องบงช้ีที่สําคัญถึงคุณภาพของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสราง

คุณภาพวิทยานิพนธใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น  และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรงุคูมือการทําวิทยานิพนธขึ้น 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541           
จึงแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคูมือการทําวิทยานิพนธ   ซึ่งประกอบดวยตําแหนงและบุคคลดังตอไปนี้ 

1. รองคณบดีฝายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย   เปนประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  เปนกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.กมล  เลิศรัตน   เปนกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยภรณี  ศิริโชติ    เปนกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง  เปนกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร. มาริสา  ไกรฤกษ   เปนกรรมการ 
7. นางรัตติยากร  วิมลศิริ     เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่   5   กันยายน   พ. ศ.  2549 
 
 
                                                         ลงช่ือ                   ลําปาง  แมนมาตย 
                                                                            (รองศาสตราจารยลําปาง   แมนมาตย) 
                                                                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 


