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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 308/2557 ) 

เร่ือง  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557  

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

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 

เพ่ือใหบังเกิดผลดีตอการพัฒนาและเอ้ือประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2541 ประกอบกับขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและ

คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2556 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 และมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2557 จึงประกาศกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  308 /2557 ) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557” 

   ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

         สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2557 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิมท่ีเก่ียวของ

จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

   ขอ 3 ในประกาศน้ี   

“ระบบปกต”ิ               หมายความวา ระบบการจัดการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในวัน 

   และเวลาราชการเปนหลักและเปนแบบเต็มเวลา 

“หลักสูตรปกต”ิ    หมายความวา   หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาไทยเปน 

   สื่อในการสอน 

“หลักสูตรนานาชาต”ิ    หมายความวา  หลักสูตรท่ีมีองคความรูและเน้ือหาสาระเนนความ 

     เปนสากลมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี สงเสริมความเปน 

   นานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

“หลักสูตรท่ีศึกษาเปนภาษาอังกฤษ”  หมายความวา  หลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหลักในการ 

   จัดการเรียนการสอนท้ังหลักสูตร 

“นักศึกษา”       หมายความวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 

   ท่ีศึกษาในหลักสูตรของกลุมสาขาวิชาท้ัง 6 กลุมของ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษาตางชาติ”   หมายความวา นักศึกษาท่ีไมไดมีสัญชาติไทย 

“คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษา” หมายความวา คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาในระดับ 

                               บัณฑิตศึกษา 

“คาธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

การจัดกลุมสาขาวิชา ตามประกาศน้ี แบงออกเปน 6 กลุม ดังน้ี 
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  กลุมท่ี 1 ประกอบดวย สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชารวมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชบําบัด  

กลุมท่ี 2 ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ  สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวย สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  สาขาวิชาวิทยาการ- 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชาแพทยศาสตร 

(ปรีคลินิกและคลินิก)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  สาขาวิชาการ

คุมครองผูบริโภคและการจัดการดานสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ

สุขภาพ)  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร และสาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

กลุมท่ี 4 ประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ  สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) และสาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (ไมมีคลินิก) และประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

กลุมท่ี 6 ประกอบดวย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (คลินิก) 

 ขอ  4   อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ให

เปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี 

 ขอ 5  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

โดยไมขอรับปริญญา ใหจายตามสัดสวนของจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามระดับการศึกษาและลักษณะการจัด

หลักสูตร โดยถือ 9 หนวยกิตเปนฐานและการลงทะเบียนตองไมเกิน 9 หนวยกิต เศษของคาธรรมเนียมการศึกษา  ท่ี

คํานวณไดใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็ม สําหรับนักศึกษาตางชาติใหชําระคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติอีกสวนหน่ึงดวย 

  ขอ 6  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของ 

  ขอ 7  คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีชําระแลวจะ

ขอรับคืนไมได 

  ขอ 8  นักศึกษาท่ีชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี มีสิทธิไดรับบริการตาง ๆ     

ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดใหโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก ดังตอไปน้ี  

8.1 คาข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

8.2 คาธรรมเนียมหองสมุดหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีใหบริการหองสมุด 

8.3 คาธรรมเนียมศูนยคอมพิวเตอร 

8.4 คาบัตรประจําตัวนักศึกษาแรกเขา  

ขอ 9  นักศึกษาและบุคคลตามขอ 5  มีสิทธิไดรับบริการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดใหโดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก ดังตอไปน้ี 

9.1  คาธรรมเนียมหองสมุดหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีใหบริการหองสมุด 

9.2  คาธรรมเนียมศูนยคอมพิวเตอร 
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  ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปญหาการตีความเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด   

ประกาศ ณ วันท่ี      3       กุมภาพันธ    พ.ศ. 2557 

 

                                 (ลงช่ือ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

       (รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 308/2557 ) 

บัญชีท่ี  1  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ตอภาคการศึกษา (บาท) 

กลุมสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรท่ีศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมท่ี 1 ประกอบดวย 

- สาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ยกเวน สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร (ยกเวน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  

- สาขาวิชารวมดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชบําบัด  

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

กลุมท่ี 2 ประกอบดวย 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ    

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร  

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

กลุมท่ี 3 ประกอบดวย 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร   

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี-สารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี  

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

25,000  30,000  50,000  65,000  
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กลุมสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรท่ีศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- สาขาวิชาแพทยศาสตร (ปรีคลินิก

และคลินิก)  

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชา

เภสัชกรรมคลินิก  สาขาวิชาการ

คุมครองผูบริโภคและการจัดการ  

ดานสุขภาพ  สาขาวิชาการจัดการ

ทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม

และระบบสุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  

- สาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ  

กลุมท่ี 4  ประกอบดวย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชา

เภสัชภัณฑ สาขาวิชาเภสัชเคมีและ

ผลิตภัณฑธรรมชาติ  สาขาวิชา

พิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา-      

เภสัชภัณฑ) 

- สาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

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

กลุมท่ี 5 ประกอบดวย 

- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (ไมมี

คลินิก) และประกาศนียบัตรช้ันสูงทุก

สาขาวิชา 

30,000  50,000  50,000  80,000  
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กลุมสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรท่ีศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมท่ี 6 ประกอบดวย 

- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (คลินิก)  
50,000  80,000  60,000  100,000  

2.     คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน  เทากับครึ่งหน่ึงของคาธรรมเนียมภาคปกติ 

3.     คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 

4.     คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 

       (สําหรับนักศึกษาตางชาติ ตองชําระคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติดวย) 

5. คาธรรมเนียมการสอบตาง ๆ ตอคร้ัง (บาท) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรท่ีศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

5.1  การสอบประมวลความรู สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต 300 900 

5.2  การสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตร-บัณฑิต (ช้ันสูง) 

 

500 

 

1,500 

5.3  การสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 500 1,500 

5.4  การสอบภาษาอังกฤษ สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1,500 1,500 

5.5  การสอบวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1,500 3,000 
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บัญชีท่ี  2   อัตราคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 

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

1. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสําหรับนักศึกษาสัญชาติไทย 

1.1  คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ   200  บาท 

1.2  คาสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ    500  บาท 

 

2. อัตราคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

2.1 คาใบสมัครและระเบียบการ (application form and regulation)  ชุดละ     300  บาท 

2.2 คาสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ   1,000  บาท 

 

 

 

บัญชีท่ี  3  อัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (บาท) 

รายการ จํานวนเงิน 

1. คาปรับลงทะเบียนชา วันละ 

แตไมเกิน 3,000 บาท 

2. คายื่นใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศึกษา 

3. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรละ 

4. คาใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 

5. คาใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 

6. คาใบรับรองเปนนักศึกษา ฉบับละ 

7. คาใบรับรองอ่ืนๆ ฉบับละ 

8. คาใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 

9. คาใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 

10. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย ครั้งละ 

11. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศทางไปรษณีย ครั้งละ 

12. คาธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 

13. คาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเปนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

50 

 

300 

100 

50 

50 

50 

50 

100 

400 

50 

200 

30 

1,000 
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บัญชีท่ี  4  คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ   

สําหรับหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (กรณีท่ีจายเปนเงินตราตางประเทศ) 

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

 อัตราคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ

ตามลักษณะการจัดหลักสูตรตาง ๆ หากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ ใหสั่งจายเปนเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามอัตราท่ีปรากฏขางลาง 

1.  อัตราคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ (application form and regulation)   ชุดละ  10  USD 

1.2 คาสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area)  สาขาวิชาละ   40  USD 

2.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอภาคการเรียน (USD) 

ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ

และหลักสูตรท่ี

ศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

คาธรรมเนียม

นักศึกษา

ตางชาติ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต /มหาบัณฑิต 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 1 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        

(ยกเวน สาขาวิชาภาษาตางประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร (ยกเวน สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  

- สาขาวิชารวมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   เภสัชบําบัด 

 

 

640   

 

 

1,340  

 

 

500 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 2  

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ    

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

  

 

850  

 

1,670  

 

500 
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ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ

และหลักสูตรท่ี

ศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

คาธรรมเนียม

นักศึกษา

ตางชาติ 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 3 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร   

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี-

สารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี  

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

- สาขาวิชาแพทยศาสตร (ปรีคลินิกและคลินิก)  

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชาเภสัชกรรม

คลินิก  สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคและการ

จัดการดานสุขภาพ  สาขาวิชาการจัดการทาง

เภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ

สุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  

- สาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 

850  

 

1,670  

 

500 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 4 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ 

สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ  

สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา-      

เภสัชภัณฑ) 

- สาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

1,000  

 

1,670  

 

500 
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ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ

และหลักสูตรท่ี

ศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

คาธรรมเนียม

นักศึกษา

ตางชาติ 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 5 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (ไมมีคลินิก) และ

ประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

1,000 

 

1,670  

 

500 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 6 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (คลินิก)  

1,670 2,000 500 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)/ปริญญาเอก 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 1 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        

(ยกเวน สาขาวิชาภาษาตางประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร (ยกเวน สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  

- สาขาวิชารวมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

840 

 

 

2,000 

 

 

500 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 2  

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

- สาขาวิชาภาษาตางประเทศ    

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

1,000 

 

2,500 

 

500 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 3 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร   

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี-

สารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี  

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

1,000 

 

2,170  

 

500 



 

ระเบียบ ประกาศ คาธรรมเนียม 
 

77 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ

และหลักสูตรท่ี

ศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษ   

คาธรรมเนียม

นักศึกษา

ตางชาติ 

- สาขาวิชาแพทยศาสตร (ปรีคลินิกและคลินิก)  

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชาเภสัชกรรม

คลินิก  สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคและการ

จัดการดานสุขภาพ  สาขาวิชาการจัดการทาง

เภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ

สุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  

- สาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 4 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ 

สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ  

สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา-      

เภสัชภัณฑ) 

- สาขาวิชารวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1,250 

 

2,170 

 

500 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 5 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (ไมมีคลินิก) และ

ประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

1,670 

 

2,670 

 

500 

 

สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 6 

ประกอบดวย 

- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (คลินิก)  

 

2,670 3,340 500 
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3.  คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน  เทากับครึ่งหน่ึงของคาธรรมเนียมของหลักสูตร 

4.  คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  

  (สําหรับนักศึกษาตางชาติตองชําระคาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติดวย) 

  5. คาธรรมเนียมการสอบตาง ๆ ตอคร้ัง (USD) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกติ 
นานาชาติ และ 

ภาษาอังกฤษ 

6.1  การสอบประมวลความรู สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต 10  30  

6.2  การสอบวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ สําหรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ช้ันสูง) 

 

15  

 

45  

6.3  การสอบวัดคุณสมบัต ิสําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 15  45  

6.4  การสอบภาษาอังกฤษ สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 45  45  

6.5  การสอบวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 30  90  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบ ประกาศ คาธรรมเนียม 
 

79 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 755/2548) 

เร่ือง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขาศึกษาและ 

สถานภาพของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

 เพ่ือใหมีวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขาศึกษาและ

สถานภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 13 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2543 และขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงออกประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขาศึกษาและ

สถานภาพของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 755/2548) เรื่อง การเรียกเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกท่ีเขาศึกษาและสถานภาพของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

ขอ 2  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 721/2546) เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาและสถานภาพของผูมีสิทธเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ  3  ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป 

ขอ  4  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน จะตองชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาของภาคแรกท่ีเขาศึกษา ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  5  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 4 ครบถวนแลว 

ขอ  6  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี และใหมีอํานาจในการออก

ประกาศหรือกําหนดวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศน้ี 

ขอ  7  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ีใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เปนผูวินิจฉัยสั่งการใหปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร การสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  30 กันยายน พ..ศ. 2548 

 

                                       (ลงช่ือ) สุมนต  สกลไชย 

                                                                                 (รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย) 

                                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) 

เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

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

 

เพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

และบังเกิดผลดีตอราชการของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราว

ประชุมครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 และท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2552               

เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 จึงออกประกาศไวดังน้ี 

ขอ 1   ประกาศน้ีเรียกวา   “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ” 

ขอ 2  ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับท่ี 639/2548) ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2548 เรื่อง

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  และขอความในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของ

กับคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกฉบับสําหรับ

นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 และใหใชประกาศฉบับ

น้ีแทน 

ขอ 4 ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนเปนหลักสูตร 

   โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   วาดวยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

พ.ศ.2548 

 “คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการ  ตามระเบียบ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการ 

   หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 7 

 “คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการหลักสูตร

โครงการพิเศษ 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีหรือผูบริหารหนวยงานท่ี 

                                                                     รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  
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 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

 “นักศึกษากลุมท่ี 1” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 “นักศึกษากลุมท่ี 2” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา

ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ขอ 5 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการ

พิเศษแตละหลักสูตร ใหอธิการบดีออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณบดี โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการ ท้ังน้ีตองไมเกินอัตราหรือวงเงินท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบ

ทายประกาศน้ี  

ขอ 6  คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในประกาศน้ีและบัญชีแนบทายประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเก่ียวของกับคาธรรมเนียมการศึกษา ท้ังน้ียกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสําหรับ       

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึ่งคณะจะเรียกเก็บอีกไมได 

ขอ 7 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีชําระแลวตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกําหนดไวแนบทายประกาศน้ี  

จะขอรับคืนไมได  

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปญหาในการตีความ หรือปญหาการปฏิบัติตาม

ประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2552 

 

 

                           (ลงช่ือ) กุลธิดา  ทวมสุข 

                                                                      (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                      รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1802/2552) 

เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

 

1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

กําหนดดังน้ี 

 

รายการคาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 

ระดับ 

ปริญญาตรี 

ระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 2,000 3,000 

 

2. คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา กําหนดดังน้ี 

กลุมนักศึกษา อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

กลุมท่ี 1 30,000 40,000 70,000 

กลุมท่ี 2 50,000 60,000 90,000 

 

3. คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหน่ึงของอัตราคาธรรมเนียมสําหรับ

ภาคการศึกษาปกติ 

4. คาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ 

4.1  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 

4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 

5. คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

5.1  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 

5.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท 

6. คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลภายนอกท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

โดยไมขอรับปริญญา ใหเรียกเก็บเปนคาหนวยกิต โดยใหคํานวณอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนหน่ึง

หนวยกิต เทากับคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในขอ 2 หารดวย 9  

คาธรรมเนียมการศึกษาน้ี ใหครอบคลุมคาใชจายในการใชบริการหองสมุด บริการคอมพิวเตอร และ

บริการกีฬาดวย 
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7. คาธรรมเนียมการสอบตางๆ ตอครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

รายการคาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน 

(บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 2,000 

7.2 การสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 3,000 

7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ 4,000 

7.4 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 5,000 

7.5 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 6,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  447/2549) 

เร่ือง  การเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

 เ พ่ือใหการดํา เนินการจัดการศึกษาในสวนท่ีเ ก่ียวของกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 

และ มาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวย ขอ 8 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราว

ประชุม ครั้งท่ี 5 /2549 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2549 จึงออกประกาศเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยตาม

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี447/2549) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม

การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา” 

 ขอ 2. ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 316/2544) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการวิจัย

ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศฉบับน้ีแทน 

 ขอ 3. ใหใชประกาศน้ีตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 ขอ 4. ในประกาศน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “คณะ”  หมายถึง  คณะวิชาท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ  5.   การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยใหเรียกเก็บไดในอัตราภาคการศึกษาละไมเกิน 80,000 บาท 

 ขอ 6. การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยตามขอ 5 ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะเปนผูกําหนดโดยจัดทําเปนประกาศของคณะ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะอาจพิจารณา

ลดหยอนคาธรรมเนียมการวิจัยตามวรรคแรกเปนการเฉพาะรายได 

 ขอ 7. คณะใดท่ีไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยไปกอนประกาศน้ีใชบังคับ ใหถือวาการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการวิจัยน้ันมีผลสมบูรณ 

 ขอ 8. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีท่ีมีปญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตาม

ประกาศน้ีใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี    21 เมษายน  พ.ศ.2549 

 

             (ลงช่ือ)  สุมนต  สกลไชย 

      (รองศาสตราจารย สุมนต  สกลไชย) 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 646/2544) 

เร่ือง  การเก็บคาธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ 

การศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  การเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับการศึกษา และการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 

ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 โดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 22/2544 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2544 จึงออกประกาศ

เก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการศึกษาและการ

เทียบโอน หนวยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 646/2544) เรื่อง การเก็บ

คาธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิ

ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

 ขอ 2. ใหใชประกาศน้ีตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2544 เปนตนไป ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับ

ประกาศน้ีใหใชประกาศฉบับน้ีแทน 

 ขอ 3. ในประกาศน้ี 

“คาธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา”  หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเมื่อ

นักศึกษาไดรับอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา 

“คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการศึกษา”  หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเมื่อ

นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา  หรือแผนการศึกษาหรือระบบการศึกษา รวมท้ัง

การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา  ดังกลาวขางตน 

“คาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิต” หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชําระสําหรับนักศึกษาใหมท่ี

ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาตางๆ  ตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาน้ัน  ๆ

 ขอ 4. อัตราคาธรรมเนียมตางๆ ในขอ 3 ใหเรียกเก็บ ดังน้ี  

4.1 คาธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา ครั้งละ  2,500.- บาท 

  4.2 คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการศึกษา ครั้งละ  2,500.- บาท 

  4.3 คาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิต ใหคิดอัตรามีหนวยเปนบาท/หนวยกิตดังน้ี 
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 ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ระดับการศึกษา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

นานาชาติและ

ภาษาอังกฤษ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต    

    สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 1   500 1,500 2,950 

    สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 2   400 1,250 2,400 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก 

    สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 1 

 

1,500 

 

3,500 

 

4,500 

    สําหรับนักศึกษากลุมท่ี 2 1,250 3,000 3,650 

 

นักศึกษากลุมท่ี 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะ

สาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะ

อ่ืนๆ  ในสาขาวิชาน้ี 

นักศึกษากลุมท่ี  2  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดแก นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะอ่ืนๆ ในสาขาวิชาน้ี 

ขอ 5. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือการ ปฏิบัติ

ตามประกาศน้ีใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   ธันวาคม  พ.ศ. 2544 

 

                       (ลงช่ือ) สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

       (รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 

                 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                      ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 


	เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

