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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2543 
-------------------------- 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวาง

ระเบียบเก่ียวกับค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่นไวด้งัน้ี 
ขอ้1. ระเบียบน้ีเรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2543" 
ขอ้2. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและผูล้งทะเบียน

โดยไม่ขอรับปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั พ.ศ. 2530 

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตบณัฑิตอาสาสมคัรพฒันาชนบท  พ.ศ. 2530 

3.3 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2533 

3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก พ.ศ. 2533 

3.5 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2534 

3.6 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต บณัฑิตอาสาสมคัรพฒันาชนบท  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

3.7 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรับสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538 

3.8 ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ  พ.ศ.2540 
    บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของสภามหาวทิยาลยั ค าสัง่และประกาศอ่ืนส่วนใดท่ีพอ้งหรือขดัแยง้กบั

ส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 

สภามหาวทิยาลยั            หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
อธิการบดี                      หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเรียกเก็บในการสมคัร 
                (Application fee)   การสอบหรือการคดัเลือกเขา้ศึกษา 
   ในระดบับณัฑิตศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา   หมายถึง    ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาระดบั 
(Tuition fee)               บณัฑิตศึกษาประกอบดว้ย ค่าบ ารุง   
                มหาวทิยาลยั และค่าหน่วยกิตรวมเป็น 
  เหมาจ่ายท่ีนกัศึกษาจะตอ้งช าระเป็นราย 
  ภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาระดบั 
(Overseas fee)   บณัฑิตศึกษาท่ีมีสญัชาติอ่ืนท่ีมิใช่ 

สญัชาติไทย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือ    
จากท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไทย    
และเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบันกัศึกษาต่างชาติ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก 
(Status holding fee)  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อรักษา 

สถานภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีท่ี 
ลงทะเบียนครบตามหลกัสูตรแลว้และกรณี 
ท่ีลาพกัศึกษา 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ หมายถึง  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาระดบั   
               บณัฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวทิยาลยั    
               ขอนแก่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 5. ค่าธรรมเนียมระดบับณัฑิตศึกษาประกอบดว้ย 
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา 
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.3 ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ 
5.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
5.5 ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ 

ขอ้ 6. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี เสนอหลกัการในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
ในขอ้ 5 ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แลว้จึงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ตามหลกัการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัแลว้ สรุปใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบและท าเป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั 
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ขอ้ 7. นกัศึกษาตามโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งสถาบนัการศึกษาหรือนกัศึกษาตามความร่วมมือจากองคก์ร
อ่ืนๆ ท่ีมีขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม ให้ไดรั้บการ
ลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

ขอ้ 8. นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ และเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่
เกิน 3 หน่วยกิต ใหเ้สียค่าใชจ่้ายคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลกัสูตร 

ขอ้ 9. อตัราค่าธรรมเนียมของผูท่ี้ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้อธิการบดีหรือท่ีประชุมคณบดี
เป็นผูก้  าหนด 

ขอ้ 10. อตัราค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสม อยา่ง
นอ้ย 2 ปีต่อคร้ัง หากมีการเปล่ียนแปลงใหด้ าเนินการตามขอ้ 6 

ขอ้ 11. ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2543 ให้ใชร้ะเบียบเดิมท่ีเก่ียวขอ้งไปจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ในกรณีท่ีนกัศึกษาดงักล่าวถูกสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา และเม่ือกลบัเขา้ศึกษาดว้ย
กรณีใดก็ตาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ใหบ้งัคบัใชต้ามระเบียบน้ี 

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นผูว้ินิจฉัย และให้ถือ
เป็นท่ีสุด 

ขอ้ 13. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนดวิธีปฏิบติั
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 
                 (ลงช่ือ)   พลต ารวจเอกเภา  สารสิน 

               (เภา  สารสิน)  
นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพเิศษส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 

-------------------------- 
 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2537 เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพและความจ าเป็นในการน าไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรแต่ละประเภท ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และ 
16(11) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมคร้ังท่ี 
11/2546 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 สภามหาวทิยาลยัจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1    ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546” 

ขอ้ 2    ใหร้ะเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3    ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2537 และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการ ศึกษาพิเศษ
ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4   ให้นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในคณะและสาขาวิชาตามท่ีก าหนดในขอ้ 5 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือบณัฑิตศึกษาแลว้แต่กรณี ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษในอตัราดงัน้ี 

4.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 
5,000 บาท 

4.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โครงการพิเศษ หรือศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ หรือนานาชาติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15,000 บาท 

4.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 
10,000 บาท 

4.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หรือโครงการพิเศษ 
หรือศึกษาเป็นภาษาองักฤษ หรือนานาชาติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 20,000 บาท 

ขอ้ 5    การก าหนดคณะ สาขาวชิาและค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ท่ีมีความจ าเป็นตามระเบียบน้ีใหท้ า
เป็นประกาศมหาวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 

ขอ้ 6   การยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามระเบียบน้ี 
6.1 ให้ยกเวน้ไดส้ าหรับนักศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาได้เฉพาะในภาคการศึกษา

นั้นๆ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  
ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาภายหลงัจากท่ีได้ลงทะเบียน

เรียนไปแลว้ มีสิทธ์ิขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษท่ีจ่ายไปแลว้คืนได ้เฉพาะกรณีท่ีเป็น
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การลาพกัเน่ืองจากเจ็บป่วย ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อนวนัสุดทา้ยของวนัถอนรายวิชาเรียนดว้ย
ตนเองท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

6.2 การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ในกรณีท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งสถาบนัหรือหน่วยงาน ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะเจา้ของหลกัสูตร
นั้น ๆ เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

ขอ้ 7   ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ ระเบียบ
ปฏิบติั ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความตามระเบียบน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูมี้อ านาจวนิิจฉยั และค าวนิิจฉยัของ
อธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 
 

(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก เภา สารสิน 
    (เภา สารสิน) 

  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่979/2548) 
เร่ือง  บัญชีท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
(แก้ไขเพิม่เตมิคร้ังที ่2) 
-------------------------- 

 
  เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2545 ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 180/2545) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามขอ้ 13 ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
สมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 จึงแกไ้ขเพ่ิมเติม บญัชีทา้ยประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 180/2545) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 และบญัชีทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2543) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 ดงัน้ี 
  บญัชีท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือก ใหย้กเลิก ขอ้ 1 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกส าหรับนกัศึกษาสญัชาติไทย 
1.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ ชุดละ   200  บาท 
1.2 ค่าสมคัรสอบคดัเลือกสาขาละ    500  บาท 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  2 ธนัวาคม พ.ศ.2548 
  
                         (ลงช่ือ) ด ารง  หอมดี 
                                                                                 (รองศาสตราจารยด์ ารงค ์ หอมดี) 
                         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
               รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่359/2547) 
เร่ือง บัญชีท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
(แก้ไขเพิม่เตมิคร้ังที ่1) 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2545 ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 180/2545) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามขอ้ 13 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้
ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ใน
การประชุมคร้ังท่ี 9/2547 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2547 จึงแกไ้ขเพ่ิมเติม บญัชีทา้ยประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ฉบบัท่ี 180/2545) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2545    และบญัชีทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 69/2543) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2543 โดยใหย้กเลิก ขอ้ 3 และขอ้ 4 ของบญัชีท่ี 1 ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

1. ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
ส าหรับผูท่ี้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ ตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยัแลว้ แต่ยงัไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งรอ
การตอบรับใหตี้พิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ท่ีส่งตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ สามารถขอยกเวน้ส าหรับ
ภาคการศึกษาแรกหลงัสอบผา่นการสอบวทิยานิพนธ์ได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

2. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท 
(ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติดว้ย เวน้แต่ไดรั้บการยกเวน้

ตามขอ้ 3) 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2547 
 
 
                           (ลงช่ือ)  สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์สกลไชย) 
                                                                                                 อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 308 /2557 ) 
เร่ือง  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิพ.ศ. 2557  

-------------------------------------- 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ 
เพ่ือใหบ้งัเกิดผลดีต่อการพฒันาและเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2541 ประกอบกับข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2556 เ ม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2556 และมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2557 จึงประกาศก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี    308 /2557 ) เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557” 
   ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ ท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 

         ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 ให้ใชร้ะเบียบหรือประกาศเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง
จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
   ขอ้ 3 ในประกาศน้ี   

“ระบบปกติ”               หมายความวา่ ระบบการจดัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในวนั 
   และเวลาราชการเป็นหลกัและเป็นแบบเตม็เวลา 
“หลกัสูตรปกติ”    หมายความวา่   หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาไทยเป็น 
   ส่ือในการสอน 
“หลกัสูตรนานาชาติ”    หมายความวา่  หลกัสูตรท่ีมีองคค์วามรู้และเน้ือหาสาระเนน้ความ 
     เป็นสากลมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี ส่งเสริมความเป็น 
   นานาชาติ โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 
“หลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ”  หมายความวา่  หลกัสูตรท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือหลกัในการ 
    จดัการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร 
“นกัศึกษา”        หมายความวา่  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ 
    ท่ีศึกษาในหลกัสูตรของกลุ่มสาขาวชิาทั้ง 6 กลุ่มของ 
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“นกัศึกษาต่างชาติ”    หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีไม่ไดมี้สญัชาติไทย 
“ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา” หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาในระดบั 
                                                           บณัฑิตศึกษา 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
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การจดักลุ่มสาขาวชิา ตามประกาศน้ี แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
สาขาวชิาเภสชับ าบดั  

กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ย สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  สาขาวชิา 
บริหารธุรกิจและสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มที ่3  ประกอบดว้ย สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการ- 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิาแพทยศาสตร์ 
(ปรีคลินิกและคลินิก)  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชักรรมคลินิก  สาขาวชิาการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและการจดัการดา้นสุขภาพ สาขาวชิาการจดัการทางเภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรมและระบบ
สุขภาพ)  สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์ และสาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มที ่4  ประกอบดว้ย สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชัภณัฑ ์สาขาวชิาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ  สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ และสาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กลุ่มที ่5  ประกอบดว้ย สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และประกาศนียบตัรชั้นสูงทุกสาขาวชิา 
กลุ่มที ่6 ประกอบดว้ย  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก) 

 ขอ้  4   อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบปกติ ให้
เป็นไปตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ขอ้  5  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา
โดยไม่ขอรับปริญญา ใหจ่้ายตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามระดบัการศึกษาและลกัษณะการจดั
หลกัสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็นฐานและการลงทะเบียนตอ้งไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท่ี
ค  านวณไดใ้หปั้ดข้ึนเป็นจ านวนเตม็ ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติใหช้ าระค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
  ขอ้   6  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ขอ้   7  ค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีช าระแลว้
จะขอรับคืนไม่ได ้
  ขอ้   8  นกัศึกษาท่ีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี มีสิทธิไดรั้บบริการต่าง ๆ     
ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก ดงัต่อไปน้ี  

8.1 ค่าข้ึนทะเบียนแรกเขา้และข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
8.2 ค่าธรรมเนียมหอ้งสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีใหบ้ริการหอ้งสมุด 
8.3 ค่าธรรมเนียมศูนยค์อมพิวเตอร์ 
8.4 ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษาแรกเขา้  

ขอ้  9  นกัศึกษาและบุคคลตามขอ้ 5  มีสิทธิไดรั้บบริการท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก ดงัต่อไปน้ี 
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9.1  ค่าธรรมเนียมหอ้งสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีใหบ้ริการหอ้งสมุด 
9.2  ค่าธรรมเนียมศูนยค์อมพิวเตอร์ 

  ขอ้  10  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด   

ประกาศ ณ วนัท่ี      3       กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2557 

 

 
                           (ลงช่ือ)          กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั 
       (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่308 /2557 ) 

บัญชีที ่ 1  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรทีจ่ดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท) 

กลุ่มสาขาวชิา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ (ยกเวน้ สาขาวชิา
ภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (ยกเวน้ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา) 

- สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวชิาเภสชับ าบดั  

19,000  25,000  40,000  60,000  

กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวชิาบริหารธุรกิจและสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  

25,000  30,000  50,000  75,000  

กลุ่มที ่3 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย-ีสารสนเทศ 

- สาขาวชิาเทคโนโลย ี 
- สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 

25,000  30,000  50,000  65,000  
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กลุ่มสาขาวชิา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิก
และคลินิก)  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิา
เภสชักรรมคลินิก  สาขาวชิาการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและการจดัการ  
ดา้นสุขภาพ  สาขาวชิาการจดัการ
ทางเภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรม
และระบบสุขภาพ) 

- สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพ  
กลุ่มที ่4  ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิา
เภสชัภณัฑ ์สาขาวชิาเภสชัเคมีและ
ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  สาขาวชิา
พิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันา-      
เภสชัภณัฑ)์ 

- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

30,000  37,500  50,000  65,000  

กลุ่มที ่5 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มี
คลินิก) และประกาศนียบตัรชั้นสูง
ทุกสาขาวชิา 

30,000  50,000  50,000  80,000  
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กลุ่มสาขาวชิา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที ่6 ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ 
(คลินิก)  

50,000  80,000  60,000  100,000  

2.     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  เท่ากบัคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
3.     ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
4.     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 
       (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติดว้ย) 
5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (บาท) 

การสอบ/ระดบัการศึกษา 

ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

ภาคปกต ิ หลกัสูตรนานาชาตแิละ
หลกัสูตรทีศึ่กษาเป็น

ภาษาองักฤษ   
5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลกัสูตรมหาบณัฑิต 300 900 
5.2  การสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ 

ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตมหาบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัร-บณัฑิต (ชั้นสูง) 

 
500 

 
1,500 

5.3  การสอบวดัคุณสมบติั ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 500 1,500 
5.4  การสอบภาษาองักฤษ ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 1,500 1,500 
5.5  การสอบวทิยานิพนธ์ ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 1,500 3,000 
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บัญชีที ่ 2   อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืก 
------------------- 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกส าหรับนกัศึกษาสญัชาติไทย 
1.1     ค่าใบสมคัรและระเบียบการ ชุดละ   200  บาท 
1.2     ค่าสมคัรสอบคดัเลือก สาขาวชิาละ    500  บาท 

 
2. อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 

2.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ (application form and regulation)  ชุดละ     300  บาท 
2.2 ค่าสมคัรสอบคดัเลือก (application fee per subject area) สาขาวชิาละ   1,000  บาท 

 
 
 

บัญชีที ่ 3  อตัราค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ (บาท) 
รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าปรับลงทะเบียนชา้ วนัละ 
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 

2. ค่ายืน่ใบสมคัรขอโอนยา้ยมาเป็นนกัศึกษา 
3. ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา บตัรละ 
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบบัละ 
5. ค่าใบรับรองคุณวฒิุ ฉบบัละ 
6. ค่าใบรับรองเป็นนกัศึกษา ฉบบัละ 
7. ค่าใบรับรองอ่ืนๆ ฉบบัละ 
8. ค่าใบแปลปริญญาบตัร ฉบบัละ 
9. ค่าใบแทนปริญญาบตัร ฉบบัละ 
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย ์คร้ังละ 
11. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย ์คร้ังละ 
12. ค่าธรรมเนียมการขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 
13. ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 

50 
 

300 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
400 
50 
200 
30 
1,000 

 
 
 
 

 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

173 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

บัญชีที ่ 4  ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิ  
ส าหรับหลกัสูตรทีจ่ดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา (กรณีทีจ่่ายเป็นเงนิตราต่างประเทศ) 

---------------------------------------------- 
 อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในระบบ
ปกติตามลกัษณะการจดัหลกัสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ใหส้ัง่จ่ายเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามอตัราท่ีปรากฏขา้งล่าง 

1.  อตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลอืกส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
1.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ (application form and regulation)   ชุดละ  10  USD 
1.2 ค่าสมคัรสอบคดัเลือก (application fee per subject area)  สาขาวชิาละ   40  USD 

2.  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD) 

ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต /มหาบัณฑิต 
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        
(ยกเวน้ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (ยกเวน้ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา) 

- สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิา 
   เภสชับ าบดั 
 

 
640   

 

 
1,340  

 

 
500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2  
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวชิาบริหารธุรกิจและสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
  

850  
 

1,670  
 

500 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

174 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 3 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ 

- สาขาวชิาเทคโนโลย ี 
- สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
- สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชักรรม
คลินิก  สาขาวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ
จดัการดา้นสุขภาพ  สาขาวชิาการจดัการทาง
เภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรมและระบบ
สุขภาพ) 

- สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 

850  
 

1,670  
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 4 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชัภณัฑ ์
สาขาวชิาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันา-      
เภสชัภณัฑ)์ 

- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1,000  
 

1,670  
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 5 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบตัรชั้นสูงทุกสาขาวชิา 

1,000 
 

1,670  
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 6 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  

1,670 2,000 500 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ช้ันสูง)/ปริญญาเอก 
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        
(ยกเวน้ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (ยกเวน้ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา) 

- สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
840 

 

 
2,000 

 

 
500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2  
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
- สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวชิาบริหารธุรกิจและสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์  

1,000 
 

2,500 
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 3 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ 

- สาขาวชิาเทคโนโลย ี 

1,000 
 

2,170  
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

- สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
- สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชักรรม
คลินิก  สาขาวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการ
จดัการดา้นสุขภาพ  สาขาวชิาการจดัการทาง
เภสชักรรม สาขาวชิาเภสชักรรมและระบบ
สุขภาพ) 

- สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์  
- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 4 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สาขาวชิาเภสชัภณัฑ ์
สาขาวชิาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
สาขาวชิาพิษวทิยา สาขาวชิาวจิยัและพฒันา-      
เภสชัภณัฑ)์ 

- สาขาวชิาร่วมดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

1,250 
 

2,170 
 

500 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 5 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบตัรชั้นสูงทุกสาขาวชิา 

 
 

1,670 
 

2,670 
 

500 
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ระดบัการศึกษา 

ประเภทหลกัสูตร  

ภาคปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ
และหลกัสูตรท่ี
ศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นกัศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 6 
ประกอบดว้ย 
- สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  
 
 

2,670 3,340 500 

 
3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  เท่ากบัคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมของหลกัสูตร 
4.  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  

  (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติตอ้งช าระค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติดว้ย) 
  5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (USD) 

การสอบ/ระดบัการศึกษา 
ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

ภาคปกติ 
นานาชาติ และ 
ภาษาองักฤษ 

5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลกัสูตรมหาบณัฑิต 10  30  
5.2  การสอบวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ ส าหรับ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต มหาบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต (ชั้นสูง) 

 
15  

 
45  

5.3  การสอบวดัคุณสมบติั ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 15  45  
5.4  การสอบภาษาองักฤษ ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 45  45  
5.5  การสอบวทิยานิพนธ์ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 30  90  
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) 
เร่ือง  การเรียกเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกทีเ่ข้าศึกษาและ 

สถานภาพของผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเข้าศึกษาและ
สถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 20    และ 23(2) แห่งพระราชบัญญติั   มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ้ 13 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการสมคัรเขา้ศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2543 และข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จึงออกประกาศ เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษาและ
สถานภาพของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 755/2548) เร่ือง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” 

ขอ้ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 721/2546) เร่ือง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาและสถานภาพของผูมี้สิทธ์เขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอ้  3  ประกาศน้ีให้มีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

ขอ้  4  ผูมี้สิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคแรกท่ีเขา้ศึกษา ตามวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้  5  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เม่ือไดช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ้ 4 ครบถว้นแลว้ 

ขอ้  6  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศหรือก าหนดวธีิปฏิบติัซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 

ขอ้  7  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศน้ีให้คณบดีบัณฑิต
วทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยัสัง่การใหป้ฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร การสัง่การของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
 ประกาศ  ณ วนัท่ี  30 กนัยายน พ..ศ. 2548 
 
                      (ลงช่ือ) สุมนต ์ สกลไชย 
                                                                                        (รองศาสตราจารยสุ์มนต ์ สกลไชย) 
                                                                                           อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

-------------------------- 
 
เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
และบงัเกิดผลดีต่อราชการของมหาวทิยาลยั  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 12/2552               
เม่ือวนัท่ี 24  กรกฎาคม 2552  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกวา่   “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ” 

ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่       
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552  เป็นตน้ไป  

ขอ้ 3 ใหย้กเลิก ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 639/2548) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2548 เร่ือง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  และข้อความในประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรโครงการพิเศษ และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกฉบบั
ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 และให้ใช้
ประกาศฉบบัน้ีแทน 

ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 “หลกัสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนเป็นหลกัสูตร 
   โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   วา่ดว้ยการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ 

พ.ศ.2548 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ  ตามระเบียบ 
   มหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการจดัการ 
   หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ้ 7 
 “คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัการหลกัสูตร

โครงการพเิศษ 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีหรือผูบ้ริหารหน่วยงานท่ี 
                                                                              รับผิดชอบการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  

 “นกัศึกษากลุ่มท่ี 1” หมายถึง นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้น
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 “นกัศึกษากลุ่มท่ี 2” หมายถึง นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสาขาวชิา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ขอ้ 5 การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตร 
โครงการพิเศษแต่ละหลกัสูตร ใหอ้ธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยัตามค าแนะน าของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการอ านวยการ ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราหรือวงเงินท่ีก าหนด
ไวใ้นบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี  

ขอ้ 6  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ีและบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบและประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ งน้ียกเวน้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับ       
นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซ่ึงคณะจะเรียกเก็บอีกไม่ได ้

ขอ้ 7 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีช าระแลว้ตามอตัราการเรียกเก็บท่ีก าหนดไวแ้นบทา้ยประกาศน้ี  
จะขอรับคืนไม่ได ้ 

ขอ้ 8 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

                         (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
                                                                        (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                              ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

 
1. ค่าธรรมเนียมการสมคัรและสอบคดัเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

ก าหนดดงัน้ี 
 

รายการค่าธรรมเนียม 
อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 
ระดบั 

ปริญญาตรี 
ระดบั 

บัณฑิตศึกษา 

1.1 ค่าใบสมคัรและระเบียบการ ชุดละ 200 200 
1.2 ค่าสมคัรและสอบคดัเลือก 500 500 
1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 2,000 3,000 

 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา ก าหนดดงัน้ี 

กลุ่มนักศึกษา อตัราค่าธรรมเนียม ไม่เกนิ (บาท) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

กลุ่มที ่1 30,000 40,000 70,000 
กลุ่มที ่2 50,000 60,000 90,000 

 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้จัดเก็บในอตัราคร่ึงหน่ึงของอตัราค่าธรรมเนียม

ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
4. ค่าธรรมเนียมส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ 

4.1  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 
4.2  ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 

5. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
5.1  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
5.2  ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลภายนอกท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวชิาโดยไม่ขอรับปริญญา ใหเ้รียกเก็บเป็นค่าหน่วยกิต โดยใหค้  านวณอตัราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
เรียนหน่ึงหน่วยกิต เท่ากบัค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในขอ้ 2 หารดว้ย 9  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้ี ให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์ และ
บริการกีฬาดว้ย 
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7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 

รายการค่าธรรมเนียม 
อตัราค่าธรรมเนียม ไม่เกนิ 

(บาท) 
7.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์ 4,000 
7.4 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 6,000 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่ 447/2549) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับัณฑิตศึกษา 

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

 เ พ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 
และ มาตรา 23(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบดว้ย ขอ้ 8 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ.2540 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีใน
คราวประชุม คร้ังท่ี   5 /2549  เม่ือวนัท่ี   20  เมษายน 2549 จึงออกประกาศเก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั
ตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี447/2549) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม
การวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลิก ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 316/2544) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั
ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ภาคตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 4. ในประกาศน้ี 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะวชิาท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
 ขอ้  5.   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัใหเ้รียกเก็บไดใ้นอตัราภาคการศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท 
 ขอ้ 6. การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการวิจยัตามขอ้ 5 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นผูก้  าหนดโดยจดัท าเป็นประกาศของคณะ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะอาจ
พิจารณาลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการวจิยัตามวรรคแรกเป็นการเฉพาะรายได ้
 ขอ้ 7. คณะใดท่ีไดเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัไปก่อนประกาศน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวจิยันั้นมีผลสมบูรณ์ 
 ขอ้ 8. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี    21 เมษายน  พ.ศ.2549 
 
             (ลงช่ือ)  สุมนต ์ สกลไชย 
      (รองศาสตราจารย ์สุมนต ์ สกลไชย) 
                       อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่646/2544) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมในการคนืสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั 

การศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกติ ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา   การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบดว้ยขอ้ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ.2540 โดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 22/2544 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2544  จึงออกประกาศ
เก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษาและการ
เทียบโอน หน่วยกิตของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่“ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 646/2544) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม
ในการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา” 
 ขอ้ 2. ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้ไป ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้
กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 

“ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระเม่ือ
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหคื้นสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระเม่ือ
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนแปลงระดบัการศึกษา  หรือสาขาวิชา  หรือแผนการศึกษาหรือระบบการศึกษา 
รวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาอนัเกิดจากการขอเปล่ียนแปลงการศึกษา  ดงักล่าวขา้งตน้ 

“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต” หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระส าหรับนกัศึกษาใหม่
ท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอนหน่วยกิตในรายวชิาต่าง  ๆตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษานั้น  ๆ
 ขอ้ 4. อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในขอ้ 3 ใหเ้รียกเก็บ ดงัน้ี  

4.1 ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา คร้ังละ  2,500.- บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการศึกษา คร้ังละ  2,500.- บาท 
  4.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ใหคิ้ดอตัรามีหน่วยเป็นบาท/หน่วยกิตดงัน้ี 
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 ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 
ระดบัการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
นานาชาติและ
ภาษาองักฤษ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตและมหาบณัฑิต    
    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1   500 1,500 2,950 
    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2   400 1,250 2,400 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 
    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 1 

 
1,500 

 
3,500 

 
4,500 

    ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี 2 1,250 3,000 3,650 
 
นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ 

นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์และ
คณะอ่ืนๆ  ในสาขาวชิาน้ี 

นักศึกษากลุ่มที่  2  หมายถึง นักศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชาทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ และคณะอ่ืนๆ ในสาขาวชิาน้ี 

ขอ้ 5. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือการ ปฏิบติั
ตามประกาศน้ีให้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28   ธนัวาคม  พ.ศ. 2544 
 
 

                     (ลงช่ือ)    สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
(รองศาสตราจารยสุ์จิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
           รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

                  ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่834/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์ 

“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมสี าหรับครู” 
-------------------------- 

 
 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีส าหรับครู” เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการและบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวทิยาลยั ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวทิยาศาสตร์ โดยวธีิเวยีน เม่ือวนัที 25 พฤษภาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2549 โดยวธีิเวยีนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2549 จึงออก
ประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกวา่ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 834/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวทิยาศาสตร์ “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมี
ส าหรับครู” ปีการศึกษา 2549 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเคมีส าหรับครู ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 

          3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
                       3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ 
 ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ หรือประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดี เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     6  กรกฎาคม   พ.ศ.2549 
 
                                   (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
             (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
              ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  964/ 2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

-------------------------- 
 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ      
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” เป็นไป         
ดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ           
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548  และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง                
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ               
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี  964/2548)  เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์” 
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 38,000 บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 19,000 บาท 

3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 
หน่วยกิต    ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 

 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ  ต่อคร้ัง 
4.1 การสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท 
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
4.3 การสอบวทิยานิพนธ์ 5,000 บาท 
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 ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548)  เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  
  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 
 
                        (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
      (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา   ทว้มสุข) 
              รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
      ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่215/2550) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร์ 

“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู” 
-------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู” เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อ มหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
วทิยาศาสตร์ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตร โครงการพิเศษ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2550 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 215/2550) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู”  
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาส าหรับครู ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี  

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 35,000 บาท และส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ครบ 3 ชุดวิชา แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในอตัรา
คร่ึงหน่ึง  

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ดงัน้ี  

รายการค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. ค่าใบสมคัรและระเบียบการสอบคดัเลือก ชุดละ 200 
2. ค่าสมคัรและสอบคดัเลือก 500 
3. ค่าธรรมเนียมการรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 3,000 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ไม่เกิน 2,000 
5. ค่าธรรมเนียมการสอบวดัคุณสมบติั ไม่เกิน 3,000 
6. ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ ไม่เกิน 4,000 
7. ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ ไม่เกิน 5,000 
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 ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี   16  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2550 
 

 
                     (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ (ฉบับที ่27/2553) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 

-------------------------- 
 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 ประกอบดว้ย 
ขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 447/2549) ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 และมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2553 จึงออก
ประกาศเก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นตน้ไป 
2. ยกเลิกประกาศคณะวทิยาศาสตร์(ฉบบัท่ี 11/2550) ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2550 ให้ใชป้ระกาศ

ฉบบัน้ีแทน 
 3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยั ใหเ้รียกเก็บดงัน้ี 
      2.1 ขั้นปริญญาเอก   ภาคการศึกษาละ   80,000  บาท 
      2.2 ขั้นปริญญาโท    ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ          
อาจพิจารณายกเวน้หรือลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการวจิยัตามขอ้ 3 ใหแ้ก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคลได ้
 5.  กรณีท่ีคณะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยไปก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวจิยันั้นมีผลสมบูรณ์ 
 6.  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้คณบดีเป็นผูว้ินิจฉัย และให้ค  า
วนิิจฉยัของคณบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 จึงประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 
             (ลงช่ือ)      เกียรติ  แสงอรุณ 
           (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กียรติ  แสงอรุณ) 
                    คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ ฉบับที ่9/2549 
เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการท าวทิยานิพนธ์ หรือวจิยัร่วม ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

ต่างสถาบัน ทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------------- 

 
 ดว้ยเห็นสมควรให้ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจยัร่วม ส าหรับนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาต่างสถาบัน ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาในหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเรียกเก็บจากนักศึกษาต่าง
สถาบนั เพื่อเป็นการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจยัร่วม ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงันั้น   
เพ่ือใหก้ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมีความเหมาะสม 

ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามความในมาตราขอ้ 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541.จึงออก
ประกาศดงัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ของนกัศึกษาต่างสถาบนัท่ีเขา้
ศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

ข้อ 2 ให้นักศึกษาต่างสถาบันท่ีมาท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได ้  
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาในสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ช าระค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้ 3  ค่าธรรมเนียมฯ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาต่างสถาบนั ครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาในหลกัสูตรแลว้  และเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ณ สถาบนัท่ีนกัศึกษาสงักดั ใหช้ าระ
ค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจยัร่วม  เพียงคร่ึงหน่ึงของอตัราค่าธรรมเนียม ท่ีนักศึกษาตอ้งช าระ
ตามปกติ 
 ขอ้ 4 นอกเหนือจาก ขอ้ 3 ใหเ้ป็นไปตามประกาศใน  ขอ้  2  ทุกประการ 

ขอ้ 5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ โดยการวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ถือเป็นส้ินสุด 
  

ประกาศ      ณ     วนัท่ี     1     กมุภาพนัธ์     พ.ศ. 2549 
 
                (ลงช่ือ)   ละออศรี  เสนาะเมือง 

      (ศาสตราจารยล์ะออศรี  เสนาะเมือง) 
  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

193 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  9/2549) 
 

ประเภท สาขาวชิา ระดบัการศึกษา ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กลุ่มปฏิบติัการ ชีววทิยา เคมี ฟิสิกส์  
จุลชีววทิยา ชีวเคมี  
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

ปริญญาโท 10,000 

ปริญญาเอก 15,000 

กลุ่มบรรยาย คณิตศาสตร์  
วทิยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ 

ปริญญาโท 5000 

ปริญญาเอก 10,000 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบับที ่1143/2554) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะเกษตรศาสตร์ 
“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 

……………………………………………….. 
เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และในขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยั(ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ คราว
ประชุมคร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2554 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  โดยวธีิเวยีน  คราวประชุม คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  จึงออกประกาศ
ไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 1143/2554) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 

ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 195/2539) เร่ือง ค่าตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ ของบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 4  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
ส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร” 
ท่ีจดัการในหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนด ดงัน้ี 

 4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
  4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ   35,000 บาท 
  4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   17,500 บาท 
 4.2  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอตัรา
ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

4.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อคร้ัง 
รายการค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
4.3.1 การสอบประมวลความรู้ 1,000.- 
4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ 2,000.- 
4.3.3 การสอบการวทิยานิพนธ์ 3,000.- 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  23  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 

(ลงช่ือ) เด่นพงษ ์ สุดภกัดี 
           (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์ สุดภกัดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบับที ่252/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม” 
……………………………………………….. 

เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม” 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และในขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยั(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คราวประชุมคร้ังท่ี 36-23/2551 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2552 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 252/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์” “หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม” 

ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนด ดงัน้ี 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
  3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ   40,000 บาท 
  3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   20,000 บาท 
 3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ 
  3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท 
  3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ 3,000 บาท 
 3.3 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอตัรา
ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 

(ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
(รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่1890/2553) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์” 
---------------------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดี
ต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14  แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
คราวประชุมคร้ังท่ี  77-18 /2553 เม่ือวนัท่ี  14  ตุลาคม 2553   และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยวธีิเวยีน คราวประชุม คร้ังท่ี  7/2553  เม่ือวนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2553  จึง
ออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับท่ี 1890/2553)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 
 ขอ้ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับท่ี 586/2551)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์” 
 ขอ้ 3 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา  2551    เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 4  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ท่ีจัดการเป็น
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 

4.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.1.1  ภาคการศึกษาปกติ    40,000  บาท 
4.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   20,000  บาท 

4.2  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ 
4.2.1  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้   2,000  บาท 
4.2.2  ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ  3,000  บาท 
4.2.3  ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์  4,000  บาท 
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4.3  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา  เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 
หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 5.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้ 6.  ใหอ้ธิการบดี เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
 

 
(ลงช่ือ)  กลุธิดา  ทว้มสุข 

   (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่587/2551) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 
-------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน” 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และในขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ คราว
ประชุมคร้ังท่ี 13-24/2550  เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6 / 2550  เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2550  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 587/2551)  เร่ือง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  “หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน” 
 ขอ้  2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา  2551  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  “หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน”  
ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ภาคเรียนละ     40,000   บาท  

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนละ  20,000   บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ  
 3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้   2,000 บาท/คร้ัง 
 3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ  3,000 บาท/คร้ัง 
 3.3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ 5,000 บาท/คร้ัง 

 ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี  639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้  5  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 เมษายน   พ.ศ. 2551 
(ลงช่ือ)  กลุธิดา  ทว้มสุข 

   (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร์ (ฉบับที ่58/2549) 
เร่ือง   การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา/วจิยั 
-------------------------- 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ้ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 447/2549) ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตาม
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมกรรมการคณะ คร้ังท่ี 54-14/2549  เม่ือวนัท่ี 24 
สิงหาคม  พ.ศ.2549  จึงออกประกาศเก่ียวกบัการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   
คณะวศิวกรรมศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 
58/2549) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา/วจิยั” 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนใดของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี และให้

ใชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 
  “มหาวทิยาลยั หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ” หมายถึง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ขอ้ 5 หลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

5.1 อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 
60,000  บาท 

5.2 อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 
80,000 บาท  

5.3 ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ อาจพิจารณาลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการวจิยัเป็นการเฉพาะรายได ้

ขอ้ 6 การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมท่ีคณะจดัสรรใหภ้าควชิาเจา้ของหลกัสูตรหลงัหกัตาม
ระเบียบเงินไดร้ายแลว้ ใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการศึกษาวจิยัและการท าวทิยานิพนธ์ 
ของนกัศึกษาผูท่ี้จ่ายเงินนั้นๆ โดยสามารถสะสมเป็นค่าใชจ่้ายจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
ตามความจ าเป็นดงัต่อไปน้ี 
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6.1 เป็นค่าใชจ่้ายในการเตรียมขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์และการจดัหา
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวจิยั 

6.2 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาเก่ียวกบั  
6.2.1 การเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน

และต่างประเทศ 
6.2.2 การจดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยั ทั้งจากในและต่างประเทศ 
6.2.3 การน าเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ  
6.2.4 ค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งเดินทางไปท าการศึกษาวจิยับางส่วนใน    

ต่างประเทศ  
6.2.5 การประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการวจิยัฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ขอ้ 7 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาตามประกาศน้ี ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1  กนัยายน   พ.ศ.  2549 
 
                (ลงช่ือ)    กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
        (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั) 

                           คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย ์
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่224/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

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

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
บัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 13/2548 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 224/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวชิา ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ     

3.1.1.1  ระดบัปริญญาโท  25,000 บาท 
    3.1.1.2  ระดบัปริญญาเอก  50,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
    3.1.2.1  ระดบัปริญญาโท  12,500 บาท 
    3.1.2.2 ระดบัปริญญาเอก  25,000 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้  2,000 บาท 
  4.2 การสอบวดัคุณสมบติั  3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ  4,000 บาท 
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  4.4 การสอบวทิยานิพนธ์ 
   4.4.1 ระดบัปริญญาโท 5,000 บาท 
   4.4.2 ระดบัปริญญาเอก 6,000 บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 

         (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่223/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพเิศษ 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
บัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 13/2548 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี     /2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2548 เท่านั้น 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 25,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,500 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้  2,000 บาท 
  4.2 การสอบวดัคุณสมบติั  3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ  4,000 บาท 
  4.4 การสอบวทิยานิพนธ์  5,000 บาท 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
 

         (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่641/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือตอ่การบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 และคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2549 โดยวธีิเวยีนเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 641/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู” 
 2. ประกาศน้ีให้ใช้บังคบัส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 
เป็นตน้ไป 
 3. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
     3.1 จดัเก็บภาคการศึกษาละ 12,000 บาท 
     3.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนจดัเก็บในอตัราคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
 4. ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้ เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
 

         (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
    (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

207 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  (ฉบับที ่    006 /2552) 
เร่ือง    การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา/วจิยั 
......................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  ประกอบกับข้อ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 447/2549) ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตาม
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 16/2551 เม่ือ
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551 จึงออกประกาศเก่ียวกบั การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยัตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ( ฉบบัท่ี   006 /2552)   
เร่ือง   การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนท่ีมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวจิยั     

ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่    ปีการศึกษา  2551    เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนใดของคณะศึกษาศาสตร์   ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีและใหใ้ชป้ระกาศ ฉบบัน้ีแทน 
ขอ้ 4  ในประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลยั”   หมายถึง    มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะ”    หมายถึง     คณะศึกษาศาสตร์ 
  “คณบดี” หมายถึง     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 “นกัศึกษา” หมายถึง     นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  ท่ีไดรั้บทุนท่ีมี 
                     การจ่ายค่าธรรมเนียมการวจิยั    

ขอ้ 5   หลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
5.1   อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 
5.2   อตัราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 
5.3  ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาลดหย่อนหรือ 

ยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกไดเ้ป็นการเฉพาะราย 
ขอ้ 6   การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยั   ใหใ้ชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  โดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1   เป็นค่าใชจ่้ายในการเตรียมขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์และการจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวจิยั 
6.2   เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาเก่ียวกบั 
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6.2.1 การเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6.2.2  การจดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยั ทั้งจากในและต่างประเทศ 
6.2.3  การน าเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
6.2.4 ค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งเดินทางไปท าการศึกษาวจิยับางส่วนใน

ต่างประเทศ 
6.2.5 การประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยั

ฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ขอ้ 7  ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาตามประกาศน้ี    ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบติัตาม

ประกาศน้ี ให้คณบดีเป็นผูว้ินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี     3     มีนาคม    พ.ศ.  2552 

     
                         ( ลงช่ือ)ไพศาล   สุวรรณนอ้ย 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล   สุวรรณนอ้ย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่22/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
บณัฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ “หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวิชา” เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 11/2548 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2548 และคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป ยกเวน้ นักศึกษาหลกัสูตร  
พยาบาลศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ ท่ีเป็นพนัธสัญญาตกลงให้
ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 775/2545)  ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตมหาบณัฑิต 
ทุกสาขาวชิา ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 14,000  บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้     1,000   บาท 
  4.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์  2,500  บาท 
  4.3  การสอบวทิยานิพนธ์     3,500  บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและระเบียบ
หรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
                                (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
                        (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                                                           ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาล 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการหลกัสูตร และบงัเกิดผลดี 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2551  เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน  25451  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม  2551  จึงออก
ประกาศไว ้ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 578/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ี มีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  ท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้
ไป  
 ขอ้ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการพยาบาล ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 60,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 30,000  บาท 
   3.1.3 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพื่อส าเร็จการศึกษา และเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
   3.2  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง 
   3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวดัคุณสมบติั  3,000   บาท 
   3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์  6,000   บาท 
 ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2552 
                                (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
                        (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                                                           ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่116/2548) 
เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการใช้จ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการวจิยั 

ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------- 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมวิจยั ตามหลกัสูตรระดบั
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้ น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบดว้ย ขอ้ 6 ของประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 316/2544) ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และ
โดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 23/2548 เม่ือวนัท่ี 
29 พฤศจิกายน 2548 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ตาม
หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี 116 /2548) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมวจิยั ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์” 
 ขอ้ 2. ใหป้ระกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในประกาศน้ี 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณบดี”           หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาดา้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง  เงินท่ีเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวจิยั ตาม หลกัสูตร 

ระดบัปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
 ขอ้ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใหเ้รียกเก็บเฉพาะนกัศึกษาตามหลกัสูตร หรือสาขาวิชาระดบัปริญญา
เอก ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวจิยัจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ขอ้ 5. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอตัราและขอ้ก าหนดของแหล่งทุนแต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) โดยให้น าเขา้เป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย
ใหก้บัหลกัสูตรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในขอ้ 7 ของประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหยอ่น
หรือยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกไดเ้ป็นการเฉพาะราย 
 ขอ้ 6. หลกัเกณฑก์ารช าระเงิน 
  6.1 การช าระเงินค่าธรรมเนียม ให้ช าระท่ีหน่วยเงินรายได ้งานคลงั ส านักงานคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 
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  6.2 นักศึกษาท่ีคา้งช าระเงินค่าธรรมเนียม หรือช าระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกนั จะไม่ไดรั้บการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถดัไป จนกว่าจะช าระเงินค่าธรรมเนียมจน
ครบถว้น 
 ขอ้ 7. การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียม ใหใ้ชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  7.1 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการหลกัสูตรของสาขาวชิา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาในการเตรียมขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนเพ่ือใชใ้นการศึกษาวจิยั 
  7.3 เป็นค่าใชจ่้ายของนักศึกษาเก่ียวกบั การติดต่อส่ือสารทางวิชาการในการศึกษาวิจยั การ
จดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการ ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7.5 เป็นค่าใชจ่้ายในการไปน าเสนอผลงานทางวชิาการเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
  7.6 เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท าการศึกษาวิจยับางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวจิยัฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัตามประกาศน้ี 
 การเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 8. ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศน้ี          
ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19 ธนัวาคม พ.ศ.2548 
     

     (ลงช่ือ)  สญัญา  ร้อยสมมุติ 
     (รองศาสตราจารยส์ญัญา  ร้อยสมมุติ) 
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
               ปฏิบติัราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่18/2549) 
เร่ือง  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการใช้จ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการวจิยั 

ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------- 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
โดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2549 เม่ือ
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2549 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั 
ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบบัท่ี   18 /2549) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิยั ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณบดี”         หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาดา้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลกัสูตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
 ขอ้ 4 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนกัศึกษาตามหลกัสูตรหรือสาขาวิชาระดบัปริญญา
โท ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวจิยัจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ขอ้ 5 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอตัราและขอ้ก าหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น) โดยให้น าเขา้เป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายส าหรับเป็นค่าใช่จ่าย
ใหก้บัหลกัสูตรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในขอ้ 7 ของประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหยอ่น
หรือยกเวน้เงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกไดเ้ป็นการเฉพาะราย 
 ขอ้ 6 หลกัเกณฑก์ารช าระเงิน 
  6.1 การช าระเงินค่าธรรมเนียม ให้ช าระท่ีหน่วยการเงินและบญัชี งานคลงั ส านักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษา 
  6.2 นักศึกษาท่ีคา้งช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือช าระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกนั จะไม่ไดรั้บการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถดัไป จนกว่าจะช าระเงินค่าธรรมเนียมจน
ครบถว้น 
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 ขอ้ 7 การใชจ่้ายเงินค่าธรรมเนียม ใหใ้ชจ่้ายเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  7.1 เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการหลกัสูตรของสาขาวชิา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาในการเตรียมขอ้เสนอวทิยานิพนธ์ การท าวทิยานิพนธ์และการ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือจ าเป็นบางส่วนเพ่ือใชใ้นการศึกษาวจิยั 
  7.3 เป็นค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางวชิาการในการศึกษาวจิยั การ
จดัหาขอ้มูลทางวชิาการประกอบการศึกษาวจิยัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมหรือสมัมนาทางวชิาการ ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7.5 เป็นค่าใชจ่้ายในการไปน าเสนอผลงานวชิาการเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
  7.6 เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท าการศึกษาวจิยับางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการวจิยัฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยั 
 การเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบเงินรายไดม้หาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 8 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศ
น้ี ใหค้ณบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
 
           (ลงช่ือ) วรุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม 
      (ศาสตราจารยว์รุิฬห์  เหล่าภทัรเกษม) 
                คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1373/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 
-------------------------- 

เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ของคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ”    
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการและบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย   การ
จดัหลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า             
คณะเทคนิคการแพทย ์ โดยการเวยีนขอความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2552  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  24  กรกฎาคม 
2552  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

ขอ้  1   ประกาศน้ี  เรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1373/2552) 
เร่ือง   ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ”     

           ขอ้ 2    ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
                           ขอ้  3   อ ัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรม เนียมอื่นๆ  หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการจดัการ ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 
   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
          3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ         30,000  บาท 
          3.1.2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,000  บาท 
   3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้  หรือ เป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ้  4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
   4.1  การสอบประมวลความรู้     2,000    บาท 
   4.2  การสอบการศึกษาอิสระ      4,000    บาท 
   4.3  การสอบวทิยานิพนธ์           5,000    บาท 
              ขอ้ 5  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 ขอ้ 6  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบติั
ตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  
 
 
      (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2013/2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 

-------------------------- 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจดัการ” เพื่อให ้
บงัเกิดผลดีต่อการพฒันาองคก์ร การพฒันาดา้นวชิาการและวจิยั และการพฒันานกัศึกษาและอาจารย ์ เอ้ือประโยชน์
ต่อการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
 อาศัย อ านาจตามความในขอ้ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่ า ใช้ จ่ ายในการจัดการหลัก สูตรโครงการ พิ เศษ  โดยความ เ ห็นชอบของคณะกรรมการประจ า                           
คณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2552 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2552  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2013/2552) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาพยาธิวิทยา
คลินิกและการจดัการ” 
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2552  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิกและการ
จดัการ ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษน้ี ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ย 
 ข้อ4  ค่าใช้จ่ ายใด ๆ ท่ี มิได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้น ๆ 
 กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 5  ใหค้ณบดีคณะเทคนิคการแพทยเ์ป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือ
ปัญหาการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

ประกาศ ณ วนัท่ี 4  พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
                                   (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
          (รองศาสตราจารย ์กลุธิดา  ทว้มสุข) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
       ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2013/2552) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลนิิกและการจดัการ 
 

รายการค่าใช้จ่าย อตัราเบิกจ่ายไม่เกนิ (บาท) 
1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษา  

1.1 กรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก คนละ 100 บาท/ต่อการสอบหน่ึงคร้ัง    
(กรรมการไม่เกิน 10  คน) 

1.2 กรรมการสอบสมัภาษณ์ คนละ 20 บาท/ผูเ้ขา้สอบ 1 คน    
(กรรมการไม่เกิน 10  คน) 

      1.3 วชิาภาษาองักฤษ 
            กรรมการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ 

 

2000 บาท/วชิา 
ส่วนท่ีเกินจ านวน 10 คน  คิด
ค่าตอบแทนคนละ 100 บาท/ผูเ้ขา้
สอบ 1 คน   ทั้งน้ีรวมแลว้ไม่เกิน 
12,000 บาท 

1.4 วชิาประสบการณ์วชิาชีพ จ านวน 5 รายวชิา 
 

กรรมการออกขอ้สอบ 400 บาท/
วชิา 
กรรมการตรวจขอ้สอบ 50 บาท/ต่อ
ผูเ้ขา้สอบ 1 คน/วชิา ทั้งน้ีรวมแลว้
ไม่เกิน 12,000 บาท 

1.5 กรรมการคุมสอบ 250 บาท/คน/คาบ 
2. ค่าตอบแทนการสอน  

2.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลยัใหจ่้ายไดใ้นอตัราท่ีเหมาะสมตาม
คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดย
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

      อาจารยภ์ายนอกคณะ 
       

 
 
 

700-1000  บาท/ชัว่โมง 
   

2.2 อาจารยป์ระจ าภายในคณะ 
ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นอตัราดงัน้ี   
- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี 
- การสอนภาคปฏิบติัการ 
        อาจารยเ์จา้ของปฏิบติัการ 
        อาจารยช่์วยคุมฝึกปฏิบติัการ 
       ผูช่้วยเตรียมปฏิบติัการ 

 
 

500 บาท/ชัว่โมง 
 

200 บาท/คร้ัง 
120 บาท/คร้ัง 
100 บาท/คร้ัง 
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รายการค่าใช้จ่าย อตัราเบิกจ่ายไม่เกนิ (บาท) 
       เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดอุปกรณ์ 80 บาท/คร้ัง 

     2.3 อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 500 บาท/รายวชิา 
    2.4 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารของหลกัสูตร  100 บาท/รายวชิา/ภาคการศึกษา 
3. ค่าตอบแทนการสอนวชิาการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์  
    3.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ 2,000 บาท/เร่ือง 
    3.2 คณะกรรมการ สอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ 1,000 บาท/เร่ือง 
    3.3 คณะกรรมการ สอบการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ 1,000 บาท/เร่ือง 
    3.4 ค่าใชจ่้ายผูท้รงคุณวฒิุภายนอกในการสอบวทิยานิพนธ์ เฉพาะค่าเดินทาง ท่ีพกั ตามท่ีจ่าย

จริง ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
    3.5 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเป็นกรรมการ สอบการศึกษา

อิสระ/วทิยานิพนธ์ 
1,000 บาท/คน/คร้ัง 

4. ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้ 3,000 บาท/คร้ัง 
5.  ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร/ปีการศึกษา  
     5.1 ค่าจา้งเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต 

ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามท่ีจ่ายจริง) 

    5.2  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 50,000 บาท (ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
หมายเหตุ: 1.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายดงัน้ี 

1.1 ถา้มีกรรมการ 2 คน(อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม)ใหจ่้ายประธานต่อ 
       กรรมการในอตัรา 2 :1 

                 1.2  ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธาน 50% (ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการใน 
       อตัราส่วนเท่าๆ กนั) 

 2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเคา้โครงการศึกษาอิสระ/วทิยานิพนธ์  และกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระและวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายในอตัราส่วนเท่าๆ กนั ทั้งน้ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 3.  อตัราการจ่าย ขอ้ 1 และขอ้ 2 ใชก้บัรายวชิาท่ีด าเนินการสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย ์
                4. รายวิชาท่ีสังกัดต่างคณะให้คณะต้นสังกัดพิจารณาใช้อัตราของมหาวิทยาลัย(ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับท่ี 640/2548 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ) ตามความ
เหมาะสม 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่46/2552) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกีย่วกบัหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ของคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
และ โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 จึงประกาศหลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย ์ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2552  เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 17/2546) ลงวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2546 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
(ฉบบัท่ี 38/2550) ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 และประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์ (ฉบบัท่ี 4/2551) ลงวนัท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ.2552 
 
 
 
                      (ลงช่ือ)   เกรียงไกร   กิจเจริญ) 
                (รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร   กิจเจริญ) 
           คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที ่46/2552)  ลงวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกีย่วกบัหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
การเรียนการสอนรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลกัษณะหลกัสูตร 

                    ระดบัปริญญาโท 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง 

                  ภาคปกต ิ
                  2,000  บาท 

2. คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ต่อเร่ือง                   1,000  บาท 
3. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ต่อคร้ัง (จ่ายไม่เกิน 2 คร้ัง)                   1,000  บาท 
4.กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ หรือ
มหาวทิยาลยัฯ) 

          1,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 

5.กรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ)           1,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 
6. ค่าใชจ่้ายผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ใน 
     6.1 การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
     6.2 การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 

 
หมายเหตุ 
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายดงัน้ี 

1. ถา้มีกรรมการ 2 คน (อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) ใหจ่้ายประธานต่อกรรมการ ใน
อตัรา 2 : 1 

2. ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธาน 50% ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั โดยไม่รวมค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ
หรือมหาวทิยาลยั 
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การเรียนการสอนรายวชิาดุษฎนีิพนธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลกัษณะหลกัสูตร 

                    ระดบัปริญญาเอก 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีบณัฑิตต่อเร่ือง 

                  ภาคปกต ิ
                  10,000  บาท 

2.คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ต่อคร้ัง (จ่ายไม่เกิน 2 คร้ัง)                    2,000  บาท 
3. คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ต่อเร่ือง                    2,000  บาท 
4. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อคร้ัง (จ่ายไม่เกิน 2 คร้ัง)                    2,000  บาท 
5.กรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ หรือ
มหาวทิยาลยัฯ) 

          1,500  บาทต่อคร้ังต่อคน 

6.กรรมการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ)           1,500  บาทต่อคร้ังต่อคน 
7. ค่าใชจ่้ายผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ใน 
    7.1 การสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
    7.2 การสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อคร้ังต่อคน 

 
หมายเหตุ 
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายดงัน้ี 

1. ถา้มีกรรมการ 2 คน (อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม) ใหจ่้ายประธานต่อกรรมการ ใน
อตัรา 2 : 1 

2. ถา้มีกรรมการมากกวา่ 2 คน ใหจ่้ายประธาน 50% ส่วนท่ีเหลือใหจ่้ายกรรมการในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั โดยไม่รวมค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุภายนอกคณะ
หรือมหาวทิยาลยั 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที ่26/2549) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
-------------------------- 

 
  เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษาของ
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศยั อ านาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2549 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2549 จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาท่ีไดรั้บเงินทุนท่ีสามารถใหเ้รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวจิยัได ้ใหเ้ก็บในอตัรา
สูงสุดท่ีทุนสามารถใหไ้ด ้แต่ไม่เกิน คนละ 80,000 บาท/ภาคการศึกษา 

2. นกัศึกษาไดรั้บทุนท่ีไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการวจิยั หรือไม่ไดรั้บเงินทุน ไม่ตอ้ง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการวจิยั 

3. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
 
 
            (ลงช่ือ)    ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
     (รองศาสตราจารยชู์ชาติ  อารีจิตรานุสรณ์) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  2161/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ 
หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา” 

------------------------------- 
 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ
หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552  และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2552 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2161/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและ
การกีฬา”  
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2553  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราคา่ธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดบัปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  50,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  25,000 บาท 

3.1.2 ระดบัปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  40,000 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  20,000 บาท 
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  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็น 
     การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ี 
     ตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้   2,000 บาท 
  4.2 การสอบวดัคุณสมบติั   3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ    4,000 บาท 
  4.4 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท 5,000 บาท 
  4.5 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก 6,000 บาท 

ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 

    (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                      (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                      ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  2162/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

         หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม  บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา” 
------------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ    หลกัสูตรสาขาวิชา
ร่วม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อการพฒันาองค์กร การพฒันาดา้น
วชิาการและวจิยั และการพฒันานกัศึกษาและอาจารย ์เอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมคร้ังท่ี 4/2552     เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552   จึง
ออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี2162/2552) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา”  
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา” ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษน้ี ให้จ่าย
ไดต้ามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ ายใดๆ ท่ี มิได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นๆ 
 กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 5 ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
       (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                      (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                     ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่105/2554) 
เร่ือง การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา 
------------------- 

  เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  อาศยัอ านาจตามความใน ขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 447/2549) เร่ือง 
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2554 จึงออกประกาศเก่ียวกับการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา  
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น     (ฉบบัท่ี 
105/2554) เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา” 
  ขอ้ 2.  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมการวจิยัตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา เป็นจ านวน 80,000.- บาท ต่อภาคการศึกษา โดยใหเ้รียกเก็บในภาค
การศึกษาถดัไป หลงัจากท่ีนกัศึกษาสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัแลว้ 
  ขอ้ 4.  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น  ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั อาจพิจารณาลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการวิจยัหรือผอ่นช าระ
ตามขอ้ 3 เป็นการเฉพาะราย ได ้
  ขอ้ 5. ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ
หรือปัญหาการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
    ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
                                               (ลงช่ือ)      อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 
                                             (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 
                                                        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
                                               รักษาราชการแทนคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่220/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบับัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
-------------------------- 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ส าหรับหลกัสูตรโครงการ
พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  “หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบณัฑิต  ทุกสาขาวชิา”    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการและ
บงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย   การ
จดัหลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  คราวประชุมวิสามัญ  คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 24  พฤศจิกายน  2548  และคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2549 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 

ข้อ  1   ประกาศน้ี  เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 220/2549) เ ร่ือง   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบับณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์หลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต” 

ข้อ 2    ให ้ประกาศ น้ีมีผลบ ังค ับใช ้ส าหรับน ักศึกษา ที่ เข ้าศึกษาในมหาวิทยาล ัย 
ขอนแก่น ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ขอ้  3   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบณัฑิต ทุกสาขาวิชา ท่ีจดัการศึกษาเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 
   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
          3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ          28,000  บาท 
          3.1.2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน     14,000  บาท 
   3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้  หรือ เป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
  ขอ้  4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
   4.1  การสอบประมวลความรู้     1,500    บาท 
   4.2  การสอบการศึกษาอิสระ     2,500    บาท 
   4.3  การสอบวทิยานิพนธ์          3,000    บาท 
  ขอ้ 5  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ขอ้ 6  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี   กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ  หรือ ปัญหา
การปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549   
 
      (ลงช่ือ) กลุธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น(ฉบับแก้ไข) 
-------------------------- 

เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ  
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุม คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 และท่ีประชุมคณบดี  คราวประชุมคร้ังท่ี 
8/2555  เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 จึงขอแกไ้ขค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ ตามขอ้ 3.2  ขอ้ 
3.3 ขอ้ 3.4 ขอ้ 4.3 และขอ้ 4.4 ในบญัชีแนบทา้ยตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบบัท่ี 1172/2549) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัรายละเอียดบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน  พ.ศ.2555 
 
 
 
            (ลงช่ือ)   เด่นพงษ ์ สุดภกัดี 
                 (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์ สุดภกัดี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                              ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1172/2549) 

อตัราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1064/2555) 

อตัราจ่าย 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
 3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้

โครงวทิยานิพนธ์ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กนั กรณี
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกให้
จ่ายในสดัส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน 

2,400 บาท
ต่อคร้ัง 

3.ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ 
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้
โครง วทิยานิพนธ์ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่าๆกนั 

3,000 บาท
ต่อคร้ัง 

      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กนั กรณี
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกให้
จ่ายในสดัส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน 

2,500 บาท
ต่อคร้ัง 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระโดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการ คนละเท่าๆกนั 

3,000 
บาทต่อ
คร้ัง 

      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายเม่ือไดต้ดัสินผล
แลว้ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการคนละ
เท่า  ๆ กนั กรณีกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกใหจ่้ายใน
สดัส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 บาท
ต่อคร้ัง 

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายเม่ือไดต้ดัสิน
ผลแลว้ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า  ๆ กนั 

4,000 
บาทต่อ
คร้ัง 

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร 
       4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจดั

การศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
ในวนัหยดุราชการเตม็วนั โดยมีเวลา
ปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ 7 ชัว่โมง 
ใหจ่้ายในอตัราต่อไปน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและ

เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา 

 
300 บาท
ต่อวนั 
200 บาท
ต่อวนั 

 
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจดั

การศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานในวนัหยดุราชการหรือ
นอกเวลาราชการ ใหเ้บิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
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รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1172/2549) 

อตัราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับที ่1064/2555) 

อตัราจ่าย 

รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้ง
ชัว่คราว 

       4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจดั
การศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการติดต่อกนัไม่นอ้ย
กวา่ 3 ชัว่โมงคร่ึง ใหจ่้ายค่าตอบแทน
ดงัน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและ

เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา 
รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้ง
ชัว่คราว(กรณีการปฏิบติังานไม่
ครบตามก าหนดไวข้า้งตน้ใหคิ้ด
เฉล่ียเป็นชัว่โมงเศษของชัว่โมงให้
ตดัท้ิง และในหน่ึงวนัใหมี้สิทธ์ิ
ไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการไดค้ร้ังเดียว 

 
 
300 บาท
ต่อวนั 
200 บาท
ต่อวนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

232 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1172/2549) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------------- 

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 และท่ีประชุมคณบดี 
คราวประชุมคร้ังท่ี 14/2548 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2548 จึงขอออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1172/2549) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสุขศาสตร์” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1/2547) เ ร่ือง ค่าตอบแทนคณาจารย ์
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ลงวนัที 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2547 
 ขอ้ 4 ในประกาศน้ี 
  “คณะ”       หมายถึง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  “โครงการ”   หมายถึง  โครงการพิเศษเพื่อผลิตบณัฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
 ขอ้ 5  อตัราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ   เพื่อผลิตบัณฑิตหลกัสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบณัฑิต ใหค้ณะฯ จ่ายตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 อตัราค่าใชจ่้ายใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ย ให้ใชอ้ตัราค่าใชจ่้ายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้น ๆ กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีสามารถ
ใชไ้ด ้โดยอนุโลมใหอ้ธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 6 ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2549 
            (ลงช่ือ)   พิศาล  ศิริธร 
      (รองศาสตราจารยพ์ิศาล  ศิริธร) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 
                                                                             ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่1172/2549) 
เร่ือง อตัราค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวชิา   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

รายการค่าใช้จ่าย อตัราจ่าย 
1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษา 
 1.1 กรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก คนละ 

 
300 บาทต่อวนั 

 1.2 กรรการออกขอ้สอบ เหมาจ่าย 800 บาทต่อวชิา 
 1.3 กรรมการตรวจขอ้สอบปรนยั ชุดละ 30 บาทต่อชุด 
 1.4 กรรมการตรวจขอ้สอบอตันยั ชุดละ 100 บาทต่อชุด 
 1.5 กรรมการสอบสมัภาษณ์ 50 บาท/ผูเ้ขา้สอบ 1 คน 
 1.6 กรรมการคุมสอบคนละ 100 บาทต่อชัว่โมง 
 1.7 กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเฉพาะกิจ 100 บาทต่อชัว่โมง 
2. ค่าตอบแทนการสอน 
 2.1 ค่าตอบแทนการสอนวชิาบรรยาย 

- หมวดวชิาบงัคบั ใหจ่้ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายซ่ึงรวมถึงการออก
ขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ ตรวจรายงานและคุมสอบในอตัรา  (ใน
กรณีเชิญอาจารยพ์ิเศษใหจ่้ายค่าตอบแทนในอตัราชัว่โมงละ 600 
บาทอตัราน้ีรวมอยูใ่นอตัราเหมาจ่าย) 

-  หมวดวชิาเลือก ใหจ่้ายค่าตอบแทนตามจ านวนนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในอตัราคนละ 

10,000 บาทต่อหน่วยกิต 
 
1,000 บาทต่อหน่วยกิต          
(แต่รวมทั้งกลุ่มแลว้ไม่เกิน 
10,000 บาทต่อหน่วยกิต) 

      2.2 ค่าตอบแทนการสอนวชิาปฏิบติัการ ใหจ่้ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอตัรา 1,500 บาทต่อหน่วยกิต 
     2.3 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และควบคุมวทิยานิพนธ์ 9,000 บาทต่อเร่ือง  

(กรณีกรรมการ 2 คน ใหจ่้าย
ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 
4,000 บาท) 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ 

3,500 บาทต่อคร้ัง (กรณี
นกัศึกษาเกิน 5 คน ใหจ่้ายเพ่ิม
คนละ 500 บาท แต่รวมแลว้ไม่
เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง) 

      3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ โดยใหแ้บ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กนั กรณีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกใหจ่้ายใน
สดัส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

 

2,400 บาทต่อคร้ัง 
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รายการค่าใช้จ่าย อตัราจ่าย 
      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการ

คนละเท่า ๆ กนั กรณีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกใหจ่้ายในสดัส่วน
สองเท่าของกรรมการภายใน 

2,500 บาทต่อคร้ัง 

      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการวทิยานิพนธ์ ใหจ่้ายเม่ือไดต้ดัสินผลแลว้ โดย
ใหแ้บ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า  ๆ กนั กรณีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกใหจ่้ายในสดัส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 บาทต่อคร้ัง 

4. ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร 
4.1 ค่าจา้งเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตไม่เกินปีละ 

 
5,000 บาทต่อหลกัสูตร 

4.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไม่เกินเดือนละ 1 คร้ัง
คนละ 

300 บาทต่อคร้ัง 

       4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใน
วนัหยดุราชการเตม็วนั โดยมีเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ 7 ชัว่โมง ให้
จ่ายในอตัราต่อไปน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 

 
 
 
300 บาทต่อวนั 
200 บาทต่อวนั 

       4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานนอก
เวลาราชการติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงคร่ึง ใหจ่้ายค่าตอบแทนดงัน้ี 
- กรรมการจดัการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป 
- เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั 2 ลงมา รวมทั้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว
(กรณีการปฏิบติังานไม่ครบตามก าหนดไวข้า้งตน้ใหคิ้ดเฉล่ียเป็น
ชัว่โมงเศษของชัว่โมงใหต้ดัท้ิง และในหน่ึงวนัใหมี้สิทธ์ิไดรั้บ
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการไดค้ร้ังเดียว 

 
 
300 บาทต่อวนั 
200 บาทต่อวนั 

หมายเหตุ  การคิดภาระงานใหคิ้ดตามชัว่โมงท่ีสอนจริง 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที ่3/2554) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกต ิ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
-------------------------- 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ขอ้ 9  แห่งประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 805/2553)  เร่ือง หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกบั
หลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบปกติ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คราวประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม  2553 และคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2554  จึงออกประกาศเก่ียวกบั 
หลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 3/2554) เร่ือง หลกัเกณฑค์่าใชจ่้ายใน
การจดัการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น” 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัท่ี 12/2549) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ขอ้ 4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 5,000 บาทต่อเร่ือง โดยแบ่งจ่ายตามเกณฑด์งัน้ี 
     - กรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 3,000 บาท กรรมการ2,000 บาท 
     - กรรมการ 3 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ2,000 บาท กรรมการคนละ 1,500 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 3,000 บาทต่อคร้ัง โดยใหแ้บ่งจ่าย 
       คนละเท่า ๆ กนั  

                        4.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 4,000 บาทต่อคร้ัง โดยใหแ้บ่งจ่ายคนละ 
                                      เท่าๆ กนั   
 ขอ้ 5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการการสอบการศึกษาอิสระ 
                        5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  3,500 บาทต่อเร่ือง โดยแบ่งจ่ายตาม 
                                      เกณฑด์งัน้ี 

   - กรรมการ 2 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 2,000 บาท กรรมการ 1,500 บาท 
   - กรรมการ 3 คน ใหจ่้ายประธานกรรมการ 1,500 บาท กรรมการคนละ 1,000 บาท 
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5.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาทต่อคร้ัง โดยให้มีนักศึกษา
สอบไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ในการสอบ 1 คร้ัง โดยใหแ้บ่งจ่ายคนละเท่าๆ กนั(ในกรณีท่ีมีนกัศึกษาเขา้สอบนอ้ยกวา่ 5 
คน ใหจ่้ายค่าตอบแทนในอตัรา 800 บาท ต่อนกัศึกษา 1 คน แต่รวมแลว้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อการสอบ 1 คร้ัง)  

5.3  ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ใหจ่้ายเป็นการเหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ
คร้ัง ซ่ึงรวมถึงการออกขอ้สอบ การคุมสอบ การตรวจขอ้สอบ และการสอบปากเปล่า(ถา้มี) และจ่ายเม่ือไดต้ดัสิน
ผลการสอบแลว้ ในอตัรา 5,000 บาทต่อคร้ัง โดยใหมี้ผูเ้ขา้สอบไม่นอ้ยกวา่ 5 คนต่อคร้ัง  (ในกรณีท่ีมีนกัศึกษาเขา้
สอบนอ้ยกวา่ 5 คน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอตัรา 1,000 บาทต่อนกัศึกษา  1 คน แต่รวมแลว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อ
การสอบ 1 คร้ัง 
 ขอ้ 6 ใหค้ณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี โดยใหมี้อ านาจในการอนุมติั
การเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 
 
  ประกาศ  ณ วนัท่ี 21 มกราคม  พ.ศ.2554 
 
 
                (ลงช่ือ)  พิษณุ  อุตตมะเวทิน 
       รองศาสตราจารยพ์ิษณุ  อุตตมะเวทิน) 
              คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2978/2556) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 
-------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของ
คณะทนัตแพทยศาสตร์ ส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ลงวนัท่ี 1 ตุลาคมพ.ศ.2552  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 และ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  จึง
ออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 2978/2556) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
ทนัตกรรมจดัฟัน” 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิก ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1354/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา  ทนัตกรรมจดัฟัน ลง
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 ขอ้ 4  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะทนัต
แพทยศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน มีดงัน้ี 
  4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  60,000  บาท 
   4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  30,000  บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ  210,000  บาท 
  4.3 กรณีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึง
หน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
  4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
   4.4.1 การสอบวทิยานิพนธ์  5,000 บาท 
   4.4.2 การสอบประมวลความรู้ 2,000  บาท 
   4.4.3 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
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 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ลงวนัท่ี 
1 ตุลาคม  พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6 ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั ค าวนิิจฉยัของอธิการบดีถือเป็นท่ีสุด 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 ธนัวาคม  พ.ศ.2556 
   
                                 (ลงช่ือ)     เด่นพงษ ์ สุดภกัดี 
                        (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ ์ สุดภกัดี) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                        ปฏิบติัราชการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  966 /2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 
-------------------------- 

 

เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   “หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต”   เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  และขอ้ 5 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548)  เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี   3/2548 เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2548  จึงออกประกาศไวด้งัน้ี   
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น   (ฉบบัท่ี  966/2548)   เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต 
 ขอ้ 2 ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆส าหรับหลกัสูตรการวางแผนภาค และ
เมืองมหาบณัฑิต  ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดงัน้ี 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ  30,500  บาท 

 3.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,250  บาท  
3.2  กรณีลงทะเบียนวิชาฝึกงานวิชาเดียวในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาไม่ต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.3  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ์ ต่อคร้ัง  5,000  บาท 
ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ขอ้ 6 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 

          (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
     (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                               ปฏิบติัราชการแทน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  1057 /2548) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 
-------------------------- 

 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ ของคณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”  เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อการ
พฒันาองคก์ร การพฒันาดา้นวิชาการและวิจยั และการพฒันานกัศึกษาและอาจารย  ์เอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 6 ของประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตร
โครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี   3/2548 เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   1057/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต” 

ขอ้ 2  ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตร

โครงการพิเศษน้ี ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
ขอ้ 4  ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง  ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  และระเบียบหรือประกาศ
ของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นๆ 

กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 

ขอ้ 5  เพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินการ อธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิตโครงการพิเศษ   และรับผิดชอบฐานะการเงินของ
โครงการและให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือคณบดีของคณะท่ีให้บริการสอนรายวิชาในหลกัสูตร
โครงการพิเศษน้ีมีอ านาจในการอนุมติัหลกัการและเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี จากรายรับ
ท่ีไดรั้บจดัสรร 

ขอ้ 6  ใหค้ณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    27     ธนัวาคม  พ.ศ.  2548 
           (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ทว้มสุข 
                  (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                                                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                                                          ปฏิบติัราชการแทน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่  1057 /2548) 
  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลกัสูตร การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต” 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
อตัราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกนิ (บาท) 

1. ค่าใชจ่้ายส าหรับการรับนกัศึกษาเขา้ศึกษา  
1.1 กรรมการออกขอ้สอบและตรวจกระดาษค าตอบ เหมาจ่ายคร้ังละ 5,000   
1.2 กรรมการสอบสมัภาษณ์ ต่อนกัศึกษาท่ีเขา้สอบหน่ึงคน 50   
1.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 100 /ชัว่โมง 

2 ค่าตอบแทนการสอน  
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี  

2.1.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลยั ชัว่โมงละ 1,200   
2.1.2 อาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั ชัว่โมงละ  600 

2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบติั ชัว่โมงละ 500   
2.3 กรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ   ต่อเร่ือง 3,500 
2.4 กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ต่อเร่ือง 5,600 

3 ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อคร้ัง 2,500 

3.1.1 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 2 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,500   
                      - กรรมการ คนละ 1,000   

3.1.2 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 3 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,200   
                      - กรรมการ คนละ 650   

3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อคร้ัง สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท  
นกัศึกษา 5 คนแรก คนละ 
700 บาท ถา้เกินจ่ายเพ่ิม  
500/นกัศึกษา 1 คน แต่รวม
แลว้ไม่เกินอตัราสูงสุดท่ี
ก าหนดต่อการสอบ 1 คร้ัง 

3.2.1 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 3 คน  
                      - ประธานกรรมการ   2,000 
                      - กรรมการ คนละ 1,500 
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รายการค่าใช้จ่าย 
อตัราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกนิ (บาท) 

3.2.2 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 4 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,400   
                      - กรรมการ คนละ 1,200   

3.3 คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ต่อคร้ัง  2,000 
3.4 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ต่อคร้ัง  

3.4.1 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 3 คน  
                      - ประธานกรรมการ   2,000 
                      - กรรมการ คนละ 1,500 

3.4.2 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 4 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,400   
                      - กรรมการ คนละ 1,200   

3.4.3 กรณีท่ีมีคณะกรรมการ 5 คน     
                      - ประธานกรรมการ   1,400   
                      - กรรมการ คนละ 900   

4 ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัสูตร  
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เหมาจ่าย เดือนละ 10,000 
4.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานนอกเวลาราชการของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั 

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน 1 คาบ การปฏิบติังาน 1 คาบ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 150/คาบ   
4.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปีละ  10,000 

5 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัส าหรับคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการหลกัสูตร ตามจ่ายจริง 20,000 

6 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   
6.1 ค่าเล้ียงรับรองบุคคลท่ีไดรั้บเชิญเก่ียวกบัการสอนหรือการจดัการ

หลกัสูตรตามจ่ายจริง คร้ังละ  1,000 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  695/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาโท 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
------------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท  
ของคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การจดัการหลกัสูตรโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจดัการ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2549  เม่ือ
วนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์ 2549  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 
3/2549 โดยวธีิเวยีนตามหนงัสือท่ี    ศธ  0514.23.6/ว1151, 1238  ลงวนัท่ี 9,18 พฤษภาคม พ.ศ.2549   จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 695/2549) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น”  
 ขอ้ 2  ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ตน้  ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  ระดบัปริญญาโท  คณะวิทยาการจดัการ  
ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา  
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  32,500 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  16,250 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 5  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 

ประกาศ ณ วนัท่ี  2 มิถุนายน   พ.ศ.2549 
(ลงช่ือ)   กลุธิดา  ทว้มสุข 

                                (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่322/2553 ) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาเอก 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
------------------------------- 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบั
ปริญญาเอก  ของคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือ
ต่อการบริหารและการจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  25  ธันวาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม  2553  จึงออก
ประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 322/2553) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น”  
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาตน้  ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ท่ี
จดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  ชุดวิชาละ 58,000 บาท มี 9 
ชุดวชิา ตลอดหลกัสูตรและส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบ 9 ชุดวิชา  กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตาม
ระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้  หรือเป็นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ย  เพ่ือส าเร็จการศึกษาโดยเหลือหน่วย
กิตท่ีตอ้งลงทะเบียน อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ  
   3.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  69,000 บาท 
   3.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  34,500 บาท 
  3.3 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อตัราก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
รายการค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิ(บาท) 

การสอบวดัคุณสมบติั(Qualifying Examination) 3,000 
การสอบวทิยานิพนธ์ 6,000 
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ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.2553 
 

(ลงช่ือ)   กลุธิดา  ทว้มสุข 
                                (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 
                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  2164/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ  

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 
------------------------------- 

 เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและ
การจดัการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลกัสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ้ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ 4/2552  เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลกัสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2552  จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2164/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม”  
 ขอ้ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดงัน้ี 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดบัปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  55,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  27,500 บาท 

3.1.2 ระดบัปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  30,500 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  15,250 บาท 
  3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลกัสูตรแลว้ หรือเป็น 

     การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ี 
     ตอ้งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ใหจ่้ายในอตัราก่ึงหน่ึงของ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง 
  4.1 การสอบวดัคุณสมบติั    3,000 บาท 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

247 

 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

57
 

  4.2 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท          5,000 บาท 
  4.3 การสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก          6,000 บาท 

ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ้ 6  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
 

                (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                             (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                 ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  2165/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ 

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 
------------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ    หลกัสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อการพฒันาองคก์ร การพฒันาดา้นวิชาการและวิจยั และ
การพฒันานักศึกษาและอาจารย ์เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เร่ือง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ   4/2552    เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 และโดย              
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี                    
16 พฤศจิกายน 2552  จึงออกประกาศไว ้ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2165/2552) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา”  
 ขอ้ 2 ใหป้ระกาศน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตร “หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรม
หาบณัฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” ท่ีจดัการเป็นหลกัสูตรโครงการพิเศษน้ี ใหจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดใน
บญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ ายใดๆ ท่ี มิได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เ ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 640/2548) เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นๆ 
 กรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลยัท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผูอ้นุมติั 
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
 ขอ้ 5 ให้คณบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
 
                (ลงช่ือ)   กิตติชยั  ไตรรัตนศิริชยั 
                                         (รองศาสตราจารยกิ์ตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 
                                 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                                ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บัญชี แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่2165/2552) 
ค่าใช้จ่ายในการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ   

“หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม” 
------------------------------- 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อตัราค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคดัเลอืกเข้าศึกษา  
 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกขอ้สอบและตรวจกระดาษค าตอบ 

แต่ละวชิาชัว่โมงละ 100 บาทต่อผูเ้ขา้สอบ 1 คน ทั้งน้ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยวชิาละ 1,000 บาท ไม่เกินวชิาละ 12,000 บาท 

1,000/วชิา 

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  50บาท/ผูเ้ขา้สอบ1 คน 
 1.3   ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  150 บาท/ชัว่โมง 
 1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานท่ีปฏิบติังานใน  
            วนัท าการมีสิทธิเบิกเงินไดไ้ม่เกินวนัละ 4 ชัว่โมง 80 บาท/ชัว่โมง 
            วนัหยดุราชการมีสิทธิเบิกเงินไดไ้ม่เกินวนัละ 7 ชัว่โมง 100 บาท/ชัว่โมง 
2. ค่าตอบแทนการสอน  
 2.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลยั ชัว่โมงละ 

           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
1,000 
2,000 

 2.2 อาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั  
  - การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ชัว่โมงละ 

           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
700 

1,000 
  -  การสอนภาคปฏิบติั ชัว่โมงละ 500 
 2.3 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานช่วยการสอน ชัว่โมงละ 100 
 2.4 กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อเร่ือง 12,000 
 2.5 กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อเร่ือง 42,000 
3. ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ  
 3.1 กรรมการด าเนินการสอบกลางภาคและสอบประจ าภาค  คนละ 500/วนั 
 3.2 กรรมการออกขอ้สอบ และตรวจขอ้สอบ ต่อนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ คนละ 20 
 3.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 150/ชัว่โมง 
 3.4 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานพิมพห์รือผลิตขอ้สอบ วชิาละ 300 
 3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ปริญญาเอก ต่อเร่ือง 4,000 
 3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อคร้ัง 2,000 
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รายการค่าใช้จ่าย 

อตัราค่าใช้จ่าย (บาท) 

 3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อคร้ัง 4,000 
 3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อคร้ัง 4,000 
 3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อคร้ัง 5,000 
 หมายเหต ุ

1. ใหใ้ชอ้ตัราปริญญาโท ส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
และอตัราปริญญาเอก ส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง 

2. ในกรณีท่ีหลกัสูตรเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความจ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการสอบในอัตราท่ีสูงกว่าวงเงินท่ี
ก าหนดขา้งตน้ ใหด้ าเนินการไดโ้ดยขออนุมติัจากคณบดี 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
ประกาศน้ีให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนดเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
นั้น จะตอ้งเป็นไปตามประกาศฯ (ฉบบัท่ี 640/2548)  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัสูตร  
 4.1 ค่าบริหารจดัการของคณะ  
  4.1.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไม่เกินเดือนละ 2 

คร้ังๆ ละไม่เกินคนละ 
300/คร้ัง 

  4.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลกัสูตร เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 
  4.1.3 ค่าจา้งเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไม่เกินปีละ 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


