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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวาง

ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543" 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับส าหรับนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 
ผู้ลงทะเบียนโดยไม่ขอรับปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียม

การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530 
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท  พ.ศ. 2530 
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียม

การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2533 
3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533 
3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียม

การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2534 
3.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียม

การศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538 
3.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ  พ.ศ.2540 

    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของสภามหาวิทยาลัย ค าสั่งและประกาศอื่นส่วนใดที่พ้องหรือขัดแย้งกับ
ส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
สภามหาวิทยาลัย            หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อธิการบดี                      หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรียกเก็บในการสมัครการสอบหรือ 

            (Application fee)   การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา   หมายถึง   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับ 
(Tuition fee)              บัณฑิตศึกษาประกอบด้วย ค่าบ ารุง   
               มหาวิทยาลัย และค่าหน่วยกิตรวมเป็น 
  เหมาจ่ายที่นักศึกษาจะต้องช าระเป็นราย 
  ภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับ 
(Overseas fee)   บัณฑิตศึกษาท่ีมีสัญชาติอื่นท่ีมิใช่ 

สัญชาติไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ    
จากท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย    
และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีเกี่ยว 
ข้องกับนักศึกษาต่างชาติ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 
(Status holding fee)  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษา 

สถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีที่ 
ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วและกรณี 
ที่ลาพักศึกษา 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย    

             ขอนแก่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 

5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.3 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
5.5 ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ 

ข้อ 6. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลักการในการก าหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมในข้อ 5 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตาม
หลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุปให้สภามหาวิทยาลัยทราบและท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาตามความร่วมมือจาก 
องค์กรอื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 8. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน 
อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้เสียค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร 

ข้อ 9. อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้อธิการบดีหรือท่ีประชุม 
คณบดีเป็นผู้ก าหนด 
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ข้อ 10. อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 6 ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพื่อความ 
เหมาะสม อย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการตามข้อ 6 

ข้อ 11. ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2543 ให้ใช้ระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องไปจนกว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาดังกล่าวถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเมื่อกลับเข้าศึกษาด้วยกรณีใดก็
ตาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ให้บังคับใช้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย และ 
ให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ 13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนดวิธี 
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 
                 (ลงช่ือ)   พลต ารวจเอกเภา  สารสิน 

               (เภา  สารสิน)  
   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 

-------------------------- 
 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและความจ าเป็นในการน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรแต่ละประเภท ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2546 
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังนี ้

ข้อ 1    ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546” 

ข้อ 2    ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
ข้อ 3    ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการ ศึกษาพิเศษ
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4   ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาตามที่ก าหนดในข้อ 5 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือบัณฑิตศึกษาแล้วแต่กรณี ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษในอัตราดังนี้ 

4.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 
5,000 บาท 

4.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หรือศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15,000 บาท 

4.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 
10,000 บาท 

4.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หรือโครงการพิเศษ 
หรือศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หรือนานาชาติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 20,000 บาท 

ข้อ 5    การก าหนดคณะ สาขาวิชาและค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ที่มีความจ าเป็นตามระเบียบนี้ให้
ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ข้อ 6   การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามระเบียบนี้ 
6.1 ให้ยกเว้นได้ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้เฉพาะในภาคการศึกษานั้นๆ  

โดยต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ  
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ไปแล้ว มีสิทธ์ิขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษที่จ่ายไปแล้วคืนได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการลา
พักเนื่องจากเจ็บป่วย ทัง้นี้ต้องด าเนินการก่อนวันสุดท้ายของวันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองที่
ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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6.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ในกรณีที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันหรือหน่วยงาน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะเจ้าของหลักสูตรนั้น ๆ เป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 7   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ ระเบียบปฏิบัติ 
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของ
อธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 
 

(ลงช่ือ) พลต ารวจเอก เภา สารสิน 
    (เภา สารสิน) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  308 /2557 ) 
เร่ือง  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557  

-------------------------------------- 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาและเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2541 ประกอบกับข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2556 และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 จึงประกาศก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่    308 /2557 ) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557” 
   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

         ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมที่เกี่ยวข้อง
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
   ข้อ 3 ในประกาศนี้   

“ระบบปกติ”               หมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวนั 
   และเวลาราชการเป็นหลักและเป็นแบบเต็มเวลา 
“หลักสูตรปกติ”    หมายความว่า   หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็น 
   สื่อในการสอน 
“หลักสูตรนานาชาติ”    หมายความว่า  หลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระเน้นความ 
     เป็นสากลมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมความเป็น 
   นานาชาติ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
“หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ”  หมายความว่า  หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการ 
    จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร 
“นักศึกษา”        หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
    ที่ศึกษาในหลักสูตรของกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 6 กลุ่มของ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“นักศึกษาต่างชาติ”    หมายความว่า นักศึกษาท่ีไม่ได้มีสัญชาติไทย 
“ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาในระดับ 
                                                           บัณฑิตศึกษา 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังน้ี 
  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาร่วมด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชบ าบัด  

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

กลุ่มที่ 3  ประกอบด้วย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการ- 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
(ปรีคลินิกและคลินิก)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  สาขาวิชาการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ)  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มที่ 4  ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์) และสาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มที ่5  ประกอบด้วย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก) 

 ข้อ  4   อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ให้
เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  5  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนหรือบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริญญา ให้จ่ายตามสัดส่วนของจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตามระดับการศึกษาและลักษณะการจัด
หลักสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็นฐานและการลงทะเบียนต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา  ที่
ค านวณได้ให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม ส าหรับนักศึกษาต่างชาติให้ช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย 
  ข้อ   6  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ   7  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ช าระแล้ว
จะขอรับคืนไม่ได้ 
  ข้อ   8  นักศึกษาท่ีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิได้รับบริการต่าง ๆ     
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้  

8.1 ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
8.2 ค่าธรรมเนียมห้องสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีให้บริการห้องสมุด 
8.3 ค่าธรรมเนียมศูนย์คอมพิวเตอร์ 
8.4 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรกเข้า  

ข้อ  9  นักศึกษาและบุคคลตามข้อ 5  มีสิทธิได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปน้ี 

9.1  ค่าธรรมเนียมห้องสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีให้บริการห้องสมุด 
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9.2  ค่าธรรมเนียมศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  ข้อ  10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด   

ประกาศ ณ วันท่ี   3   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2557 

 

 
                                   (ลงช่ือ)  กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
       (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 308 /2557 ) 

บัญชีที่  1  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท) 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชบ าบัด  

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

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  

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

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี-สารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี  
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

25,000  30,000  50,000  65,000  
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กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิก
และคลินิก)  
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก  สาขาวิชาการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการ  
ด้านสุขภาพ  สาขาวิชาการจัดการ
ทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม
และระบบสุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

กลุ่มที่ 4  ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชา
เภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สาขาวิชา
พิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา-      
เภสัชภัณฑ์) 

- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

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

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มี
คลินิก) และประกาศนียบัตรช้ันสูงทุก
สาขาวิชา 

30,000  50,000  50,000  80,000  
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กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  

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

2.     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  เท่ากับครึ่งหน่ึงของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
3.     ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
4.     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 
       (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 
5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (บาท) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   

5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต 300 900 

5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ 
ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตร-บัณฑิต (ช้ันสูง) 

 
500 

 
1,500 

5.3  การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 500 1,500 

5.4  การสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1,500 1,500 

5.5  การสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1,500 3,000 
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บัญชีที่  2   อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
------------------- 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกส าหรับนักศึกษาสัญชาติไทย 
1.1     ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ   200  บาท 
1.2     ค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ    500  บาท 

 
2. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

2.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ (application form and regulation)  ชุดละ     300  บาท 
2.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ   1,000  บาท 

 
 
 

บัญชีที่  3  อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท) 

รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า วันละ 
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 

2. ค่ายื่นใบสมัครขอโอนย้ายมาเป็นนักศึกษา 
3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บัตรละ 
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 
5. ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 
6. ค่าใบรับรองเป็นนักศึกษา ฉบับละ 
7. ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 
8. ค่าใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 
9. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ 
11. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ 
12. ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 
13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

50 
 

300 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
400 
50 
200 
30 
1,000 
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บัญชีที่  4  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ   
ส าหรับหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (กรณีที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ) 

---------------------------------------------- 
 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ
ตามลักษณะการจัดหลักสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้สั่งจ่ายเป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏข้างล่าง 

1.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ (application form and regulation)   ชุดละ  10  USD 
1.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area)  สาขาวิชาละ   40  USD 

2.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD) 

ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่

ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต /มหาบัณฑิต 
ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
(ยกเว้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   เภสัชบ าบัด 
 

 
640   

 

 
1,340  

 

 
500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2  
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  
 

850  
 

1,670  
 

500 
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ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่

ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที ่3 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี-
สารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี  
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
จัดการด้านสุขภาพ  สาขาวิชาการจัดการทาง
เภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

850  
 

1,670  
 

500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที ่4 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา-      
เภสัชภัณฑ์) 

- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1,000  
 

1,670  
 

500 
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ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่

ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 5 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

1,000 
 

1,670  
 

500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 6 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  

1,670 2,000 500 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)/ปริญญาเอก 
ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
(ยกเว้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
840 

 

 
2,000 

 

 
500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2  
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

1,000 
 

2,500 
 

500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 3 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี-
สารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี  
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

1,000 
 

2,170  
 

500 
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ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่

ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ 

- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
จัดการด้านสุขภาพ  สาขาวิชาการจัดการทาง
เภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที ่4 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา-      
เภสัชภัณฑ์) 

- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

1,250 
 

2,170 
 

500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที ่5 
ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

 
 

1,670 
 

2,670 
 

500 

ส าหรับนักศึกษากลุ่มที ่6 2,670 3,340 500 
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ระดับการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร  

ภาคปกติ 

หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่

ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ   

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ 

ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)  
 
 

 
3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  เท่ากับครึ่งหน่ึงของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร 
4.  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  

  (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 
  5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (USD) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกติ 
นานาชาติ และ 
ภาษาอังกฤษ 

5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต 10  30  

5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ ส าหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต (ช้ันสูง) 

 
15  

 
45  

5.3  การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 15  45  

5.4  การสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 45  45  

5.5  การสอบวิทยานิพนธ์ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 30  90  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 755/2548) 
เร่ือง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ 

สถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่ เข้าศึกษาและ
สถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
20    และ 23(2) แห่งพระราชบัญญัติ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 13 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2543 และข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงออกประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ
สถานภาพของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 721/2546) เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ  3  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

ข้อ  4  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคแรกท่ีเข้าศึกษา ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 4 ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ  6  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศหรือก าหนดวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ  7  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร การสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 ประกาศ  ณ วันที่  30 กันยายน พ..ศ. 2548 
 
                        (ลงช่ือ) สุมนต์  สกลไชย 
                                                                          (รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย) 
                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

-------------------------- 
 
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
และบังเกิดผลดีต่อราชการของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราว
ประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2552               
เมื่อวันท่ี 24  กรกฎาคม 2552  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า   “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ” 

ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่       ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป  

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 639/2548) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  และข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง
กับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกฉบับส าหรับ
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 และให้ใช้ประกาศฉบับ
นี้แทน 

ข้อ 4 ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นหลักสูตร 
   โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

พ.ศ.2548 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ  ตามระเบียบ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ 
   หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ข้อ 7 
 “คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการหลักสูตร

โครงการพิเศษ 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานท่ี 
                                                                     รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

 “นักศึกษากลุ่มที่ 1” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 “นักศึกษากลุ่มที่ 2” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อ 5 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตร 
โครงการพิเศษแต่ละหลักสูตร ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการอ านวยการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินท่ีก าหนดไว้
ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้และบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับ       
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซึ่งคณะจะเรียกเก็บอีกไม่ได้ 

ข้อ 7 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ช าระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บท่ีก าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้  
จะขอรับคืนไม่ได้  

ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

                          (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
                                                                           (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

 
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ก าหนดดังนี ้

 
รายการค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000 3,000 

 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา ก าหนดดังนี้ 

กลุ่มนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน (บาท) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

กลุ่มที่ 1 30,000 40,000 70,000 

กลุ่มที่ 2 50,000 60,000 90,000 

 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้จัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับ

ภาคการศึกษาปกติ 
4. ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

4.1  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 
4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 

5. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
5.1  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
5.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลภายนอกท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริญญา ให้เรียกเก็บเป็นค่าหน่วยกิต โดยให้ค านวณอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนหนึ่ง
หน่วยกิต เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในข้อ 2 หารด้วย 9  

ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์ และ
บริการกีฬาด้วย 
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7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
รายการค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 
(บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 

7.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 

7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์ 4,000 

7.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 5,000 

7.5 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 6,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  447/2549) 
เร่ือง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 
และ มาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย ข้อ 8 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราว
ประชุม ครั้งท่ี   5 /2549  เมื่อวันท่ี   20  เมษายน 2549 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตาม
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2. ใหย้กเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 316/2544) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 4. ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ  5.   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยให้เรียกเก็บได้ในอัตราภาคการศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท 
 ข้อ 6. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยตามข้อ 5 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นผู้ก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศของคณะ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะอาจพิจารณา
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยตามวรรคแรกเป็นการเฉพาะรายได้ 
 ข้อ 7. คณะใดที่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 ข้อ 8. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี    21 เมษายน  พ.ศ.2549 
 
             (ลงช่ือ)  สุมนต์  สกลไชย 
      (รองศาสตราจารย์ สุมนต์  สกลไชย) 
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

160 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
55

9 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 646/2544) 
เร่ือง  การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ 

การศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา    การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบด้วยข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 22/2544 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544  จึงออกประกาศ
เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการ
เทียบโอน หน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 646/2544) เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3. ในประกาศนี ้

“ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา  หรือแผนการศึกษาหรือระบบการศึกษา รวมทั้ง
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา  ดังกล่าวข้างต้น 

“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระส าหรับนักศึกษาใหม่ที่
ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้น  ๆ
 ข้อ 4. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในข้อ 3 ให้เรียกเก็บ ดังนี ้ 

4.1 ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ  2,500.- บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งละ  2,500.- บาท 
  4.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ให้คิดอัตรามีหน่วยเป็นบาท/หน่วยกิตดังน้ี 
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 ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ระดับการศึกษา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

นานาชาติและ
ภาษาอังกฤษ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต    
    ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1   500 1,500 2,950 
    ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2   400 1,250 2,400 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 
    ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 

 
1,500 

 
3,500 

 
4,500 

    ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2 1,250 3,000 3,650 

 
นักศึกษากลุ่มที ่1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ
อื่นๆ  ในสาขาวิชานี้ 

นักศึกษากลุ่มที่  2  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แก่ นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้ 

ข้อ 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการ ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   ธันวาคม  พ.ศ. 2544 
 
 

                (ลงช่ือ)    สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
(รองศาสตราจารย์สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                  ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 834/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส าหรับครู” 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส าหรับครู” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับท่ี 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเวียน เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 โดยวิธีเวียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 834/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ส าหรับครู” ปีการศึกษา 2549 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีส าหรับครู ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 

          3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
                       3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     6  กรกฎาคม   พ.ศ.2549 
 
                               (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
             (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   964/ 2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

-------------------------- 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ      
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” เป็นไป         
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ           
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548  และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง                
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ               
หลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่  964/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์” 
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้ จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 

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

3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต    
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ  ต่อครั้ง 
4.1 การสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท 
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
4.3 การสอบวิทยานิพนธ ์ 5,000 บาท 

 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 639/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
  
  ประกาศ   ณ  วันท่ี  30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 
 
                        (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
        (รองศาสตราจารย์กุลธิดา   ท้วมสุข) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 215/2550) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู” 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู” เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลักสูตร โครงการพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี ้ 
 ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้  

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 35,000 บาท และส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ครบ 3 ชุดวิชา แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรั กษาสภาพการเป็นนักศึกษาในอัตรา
ครึ่งหนึ่ง  

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ดังนี้  

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. ค่าใบสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือก ชุดละ 200 

2. ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 

3. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,000 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ไม่เกิน 2,000 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่เกิน 3,000 

6. ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ ไม่เกิน 4,000 

7. ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 5,000 
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 ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 
 

 
                     (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
              (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี 27/2553) 
เร่ือง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบด้วย ข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 และมติที่
ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 
จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป 
2. ยกเลิกประกาศคณะวิทยาศาสตร์(ฉบับท่ี 11/2550) ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ให้ใช้ประกาศ

ฉบับน้ีแทน 
 3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้เรียกเก็บดังนี้ 
      2.1 ขั้นปริญญาเอก   ภาคการศึกษาละ   80,000  บาท 
      2.2 ขั้นปริญญาโท    ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
 4.  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ          
อาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยตามข้อ 3 ให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ 
 5.  กรณีที่คณะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 6.  กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัย
ของคณบดีถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 
             (ลงช่ือ)      เกียรติ  แสงอรุณ 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ) 
                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับท่ี 9/2549 
เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------------- 

 
 ด้วยเห็นสมควรให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกเก็บจากนักศึกษาต่างสถาบัน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น   เพื่อให้การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมีความเหมาะสม 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตราข้อ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541.จึงออก
ประกาศดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาต่ างสถาบันที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ให้นักศึกษาต่างสถาบันท่ีมาท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้   ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช าระค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3  ค่าธรรมเนียมฯ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาต่างสถาบัน ครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรแล้ว  และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ณ สถาบันที่นักศึกษาสังกัด ให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการท าวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม  เพียงครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียม ที่นักศึกษาต้องช าระ
ตามปกติ 
 ข้อ 4 นอกเหนือจาก ข้อ 3 ให้เป็นไปตามประกาศใน  ข้อ  2  ทุกประการ 

ข้อ 5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ โดยการวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ้นสุด 
  

ประกาศ      ณ     วันท่ี     1     กุมภาพันธ ์    พ.ศ. 2549 
 
                (ลงช่ือ)   ละออศรี  เสนาะเมือง 

      (ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   9/2549) 
 

ประเภท สาขาวิชา ระดับการศึกษา ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กลุ่มปฏิบัติการ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์  
จุลชีววิทยา ชีวเคมี  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ปริญญาโท 10,000 

ปริญญาเอก 15,000 

กลุ่มบรรยาย คณิตศาสตร์  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ 

ปริญญาโท 5000 

ปริญญาเอก 10,000 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 12/2549) 
เร่ือง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ใหย้กเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2/2545) ลงวันที่ 24 มกราคม 2545 เรื่อง การเก็บ
คา่ธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับปริญญาเอก และประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 15/2548) ลงวันที่ 
29 มิถุนายน 2548 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษาการวิจัยหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา 
 ข้อ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้เรียกเก็บเท่าค่าใช้จ่ายจริงในการท าวิจัย โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยในอัตราภาค
การศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ ์

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ อาจ
พิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัยเป็นการเฉพาะรายได้ 
 ข้อ 5. ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย  
 
  ประกาศ  ณ วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.2549 
 
             (ลงช่ือ)   อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ์ 
           (รองศาสตราจารย์อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ์) 
                  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 1143/2554) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

……………………………………………….. 
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของภาควิชา

ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ 
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ คราว
ประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยวิธีเวียน  คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  จึงออก
ประกาศไว้ ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1143/2554) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

ข้อ 2 ใหป้ระกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 195/2539) เรื่อง ค่าตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันปริญญาโท ภาคพิเศษ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
ส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 
ที่จัดการในหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนด ดังนี้ 

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

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

4.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อครั้ง 
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
4.3.1 การสอบประมวลความรู้ 1,000.- 
4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ 2,000.- 
4.3.3 การสอบการวิทยานิพนธ ์ 3,000.- 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 

(ลงช่ือ) เด่นพงษ์  สุดภักดี 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 252/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 
……………………………………………….. 

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราว
ประชุมครั้งที่ 36-23/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 252/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์” “หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม” ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนด ดังนี้ 

 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 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
  ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

(ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 1890/2553) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 

---------------------------------------- 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
คราวประชุมครั้งที่  77-18 /2553 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม 2553   และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุม ครั้งที่  7/2553  เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2553  
จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 1890/2553)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 
 ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 586/2551)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์” 
 ข้อ 3 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น  ปีการศึกษา  2551    เป็นต้นไป 
 ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ที่จัดการเป็นหลักสูตร
โครงการพิเศษ  ก าหนดดังนี ้

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  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์  4,000  บาท 

4.3  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา  เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 
หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
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ข้อ 5.  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ 6.  ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
 

 

(ลงช่ือ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
   (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 587/2551) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตร โครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ คราว
ประชุมครั้งที่ 13-24/2550  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6 / 2550  เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2550  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  “หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 
 ข้อ  2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”  
ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 คา่ธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ภาคเรียนละ     40,000   บาท  

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

 ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ  5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3 เมษายน   พ.ศ. 2551 

       (ลงช่ือ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
         (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 58/2549) 
เร่ือง   การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา/วิจัย 
-------------------------- 

 
เพื่อให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2541 ประกอบกับ ข้อ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 54-14/2549  เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม  พ.ศ.2549  จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังน้ี 

ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่ 
58/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/วิจัย” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้

ประกาศฉบับนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ” หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 
60,000  บาท 

5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 
80,000 บาท  

5.3 ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ อาจพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยเป็นการเฉพาะรายได้ 

ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่คณะจัดสรรให้ภาควิชาเจ้าของหลักสูตรหลังหักตามระเบียบ
เงินได้รายแล้ว ให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
ผู้ที่จ่ายเงินนั้นๆ โดยสามารถสะสมเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ตามความ
จ าเป็นดังต่อไปนี ้
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6.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย 

6.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ  
6.2.1 การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งใน

และต่างประเทศ 
6.2.2 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ท้ังจากในและต่างประเทศ 
6.2.3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปท าการศึกษาวิจัยบางส่วนใน    

ต่างประเทศ  
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการวิจัยฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 7 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  กันยายน   พ.ศ.  2549 
 
                (ลงช่ือ)    กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
         (รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 

                            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 224/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ 
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 224/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี ้
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ     

3.1.1.1  ระดับปริญญาโท  25,000 บาท 
    3.1.1.2  ระดับปริญญาเอก  50,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
    3.1.2.1  ระดับปริญญาโท  12,500 บาท 
    3.1.2.2 ระดับปริญญาเอก  25,000 บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้  2,000 บาท 
  4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ  3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ  4,000 บาท 
  4.4 การสอบวิทยานิพนธ ์
   4.4.1 ระดับปริญญาโท 5,000 บาท 
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   4.4.2 ระดับปริญญาเอก 6,000 บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 
 

         (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
    (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
  ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 223/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ 
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่     /2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2548 เท่าน้ัน 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ท่ีจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 25,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,500 บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้วหรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้  2,000 บาท 
  4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ  3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ  4,000 บาท 
  4.4 การสอบวิทยานิพนธ ์  5,000 บาท 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 
 
 

         (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
    (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
  ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 641/2549) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 และคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 โดยวิธีเวียนเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2549 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 
 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 641/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู” 
 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู คณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นไป 
 3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
     3.1 จัดเก็บภาคการศึกษาละ 12,000 บาท 
     3.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
 4.  ค่ าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
 

         (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
    (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  (ฉบับท่ี 006 /2552) 
เร่ือง    การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา/วิจัย 
......................................... 

 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  ประกอบกับข้อ 6 แห่งประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตาม

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 16/2551 เมื่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2551 จึงออกประกาศเกี่ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์   เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังน้ี 

ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที ่  006 /2552)  

เรื่อง   การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน

ที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย     

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่    ปีการศึกษา  2551    เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะศึกษาศาสตร์   ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนีแ้ละให้ใช้ประกาศ ฉบับนี้แทน 

ข้อ 4  ในประกาศนี ้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  “คณะ”  หมายถึง     คณะศึกษาศาสตร์ 

  “คณบดี” หมายถึง     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 “นักศึกษา” หมายถึง     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  ท่ีได้รับทุนท่ีมี 

                     การจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย    

ข้อ 5   หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

5.1   อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 

5.2   อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 

5.3  ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาลดหย่อนหรือ 

ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย  
ข้อ 6   การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย   ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  โดยความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
6.1   เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย 
6.2   เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ 
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6.2.1 การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6.2.2  การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ท้ังจากในและต่างประเทศ 
6.2.3  การน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปท าการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ 
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  

ข้อ 7  ให้คณบดีเป็นผู้รักษาตามประกาศนี้    ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตาม 

ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี     3     มีนาคม    พ.ศ.  2552 

     
                         ( ลงช่ือ)ไพศาล   สุวรรณน้อย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล   สุวรรณน้อย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 22/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 และคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตร  
พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ ที่เป็นพันธสัญญาตกลงให้
ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 775/2545)  ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตมหาบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา ท่ีจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 14,000  บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้     1,000   บาท 
  4.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์  2,500  บาท 
  4.3  การสอบวิทยานิพนธ์     3,500  บาท 
 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบ
หรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 
                                          (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
                        (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                               ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 578/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการหลักสูตร และบังเกิดผลดี 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันที่ 16 กันยายน  25451  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2551  จึงออกประกาศไว้ 
ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
หลักสูตรโครงการพิเศษ  ท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาล ท่ีจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 60,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 30,000  บาท 
   3.1.3 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้
จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
   3.2  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
   3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ  3,000   บาท 
   3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์  6,000   บาท 
 ข้อ 4  ค่ าธรรมเนียมที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2552 
                                           (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
                        (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                                ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 116/2548) 
เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย ตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 
ประกอบด้วย ข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 316/2544) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
และโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 23/2548 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 116 /2548) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์” 
 ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณบดี”           หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจัย ตาม หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
 ข้อ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสูตร หรือสาขาวิชาระดับปริญญา
เอก ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ข้อ 5. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอัตราและข้อก าหนดของแหล่งทุนแต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้น าเข้าเป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก -จ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในข้อ 7 ของประกาศนี ้
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
 ข้อ 6. หลักเกณฑ์การช าระเงิน 
  6.1 การช าระเงินค่าธรรมเนียม ให้ช าระที่หน่วยเงินรายได้ งานคลัง ส านักงานคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  6.2 นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียม หรือช าระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะช าระเงินค่าธรรมเนียมจน
ครบถ้วน 
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 ข้อ 7. การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  7.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือจ าเป็นบางส่วนเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย 
  7.3 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจัย การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  7.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
  7.6 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยตามประกาศนี้ 
 การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 8. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้          
ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19 ธันวาคม พ.ศ.2548 
     

      (ลงช่ือ)  สัญญา  ร้อยสมมุติ 
      (รองศาสตราจารย์สัญญา  ร้อยสมมุติ) 
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
               ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี 18/2549) 
เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2549 คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่   18 /2549) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณบดี”         หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
 ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาระดับปริญญาโท 
ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ข้อ 5 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอัตราและข้อก าหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้น าเข้าเป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก -จ่ายส าหรับเป็นค่าใช่จ่าย
ให้กับหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในข้อ 7 ของประกาศนี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อน
หรือยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
 ข้อ 6 หลักเกณฑ์การช าระเงิน 
  6.1 การช าระเงินค่าธรรมเนียม ให้ช าระที่หน่วยการเงินและบัญชี งานคลัง ส านักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  6.2 นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือช าระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะช าระเงินค่าธรรมเนียมจน
ครบถ้วน 
 ข้อ 7 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
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  7.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือจ าเป็นบางส่วนเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย 
  7.3 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจัย การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  7.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
  7.6 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 
 การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 8 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 
 
 
            (ลงช่ือ) วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม 
       (ศาสตราจารย์วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม) 
                คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับท่ี  62 /2558) 
เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนค่าธรรมธรรมเนียมการวิจัย 

............................. 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 6 แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 447/2549) ลงวันท่ี 21 เมษายน 2549 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ                  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2558  และโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่  10/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 จึงออก
ประกาศเกี่ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  62/2558) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนท่ีมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย 

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้และ

ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ” หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
“นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ  
                                           สังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนท่ีมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย 
กรรมการประจ าคณะ หมายถึง กรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
5.3 ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาลดหย่อนหรือ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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6.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  การท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์  และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจ าเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย 

6.2 เป็นค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 
6.2.1 การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
6.2.2 การน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6.2.3 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปท าการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ 
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิจัย

ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ 
6.3 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  

ข้อ 7 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ประกาศ ณ วันท่ี  กันยายน พ.ศ. 2558 
 
        (ลงช่ือ) กุลธิดา ท้วมสุข 

       (รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข) 
                                                                           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1373/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
-------------------------- 

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ”    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย   การจัด
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  โดยการเวียน
ขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
โดยวิธีเวียน คราวประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2552  จึงออกประกาศไว้ดังนี ้

ข้อ  1   ประกาศนี้  เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1373/2552) 
เรื ่อง   ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ”     

           ข้อ 2    ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
                           ข้อ  3   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดังนี้ 
   3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
          3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ         30,000  บาท 
          3.1.2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,000  บาท 
   3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว  หรือ เป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้
จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง 
   4.1  การสอบประมวลความรู้     2,000    บาท 
   4.2  การสอบการศึกษาอิสระ      4,000    บาท 
   4.3  การสอบวิทยานิพนธ์           5,000    บาท 
              ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  
 
 
      (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
            (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2013/2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
-------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ” เพื่อให้ 
บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์  เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัย อ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการจั ดการหลั กสู ต ร โคร งก ารพิ เ ศษ  โดยความ เห็ นชอบของคณะกร รมการประจ า                           
คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2552  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพยาธิวิทยา
คลินิกและการจัดการ” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น  ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการ
จัดการ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย 
 ข้อ4  ค่ า ใ ช้จ่ ายใด ๆ ที่มิ ได้ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ 
 กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 5  ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือ
ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

ประกาศ ณ วันท่ี 4  พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
                                       (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
          (รองศาสตราจารย์ กุลธิดา  ท้วมสุข) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
       ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2013/2552) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่ายไม่เกิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

1.1 กรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก คนละ 100 บาท/ต่อการสอบหนึ่งครั้ง    
(กรรมการไม่เกิน 10  คน) 

1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละ 20 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน    
(กรรมการไม่เกิน 10  คน) 

      1.3 วิชาภาษาอังกฤษ 
            กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 

 

2000 บาท/วิชา 
ส่วนท่ีเกินจ านวน 10 คน  คิด
ค่าตอบแทนคนละ 100 บาท/ผู้เข้า
สอบ 1 คน   ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 
12,000 บาท 

1.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 5 รายวิชา 
 

กรรมการออกข้อสอบ 400 บาท/
วิชา 
กรรมการตรวจข้อสอบ 50 บาท/ต่อ
ผู้เข้าสอบ 1 คน/วิชา ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 12,000 บาท 

1.5 กรรมการคุมสอบ 250 บาท/คน/คาบ 

2. ค่าตอบแทนการสอน  

2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายได้ในอัตราที่เหมาะสมตาม
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      อาจารย์ภายนอกคณะ 
       

 
 
 

700-1000  บาท/ช่ัวโมง 
   

2.2 อาจารย์ประจ าภายในคณะ 
ให้จ่ายได้ตามที่ก าหนดไว้ในอัตราดังนี้   

- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี 

- การสอนภาคปฏิบัติการ 
        อาจารย์เจ้าของปฏิบัติการ 
        อาจารย์ช่วยคุมฝึกปฏิบัติการ 
       ผู้ช่วยเตรียมปฏิบัติการ 

 
 

500 บาท/ช่ัวโมง 
 

200 บาท/ครั้ง 
120 บาท/ครั้ง 
100 บาท/ครั้ง 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่ายไม่เกิน (บาท) 

       เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดอุปกรณ์ 80 บาท/ครั้ง 

     2.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 500 บาท/รายวิชา 

    2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารของหลักสูตร  100 บาท/รายวิชา/ภาคการศึกษา 

3. ค่าตอบแทนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ ์  

    3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ ์ 2,000 บาท/เรื่อง 

    3.2 คณะกรรมการ สอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ ์ 1,000 บาท/เรื่อง 

    3.3 คณะกรรมการ สอบการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ ์ 1,000 บาท/เรื่อง 

    3.4 ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ เฉพาะค่าเดินทาง ท่ีพัก ตามที่จ่าย
จริง ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ครั้ง 

    3.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเป็นกรรมการ สอบการศึกษา
อิสระ/วิทยานิพนธ์ 

1,000 บาท/คน/ครั้ง 

4. ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้ 3,000 บาท/ครั้ง 

5.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร/ปีการศึกษา  

     5.1 ค่าจ้างเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามที่จ่าย
จริง) 

    5.2  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 50,000 บาท (ตามที่จ่าย
จริง) 

 
หมายเหตุ: 1.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี ้

1.1 ถ้ามีกรรมการ 2 คน(อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)ให้จ่ายประธานต่อ 
       กรรมการในอัตรา 2 :1 

                 1.2  ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% (ส่วนท่ีเหลือให้จ่ายกรรมการ
ใน 

       อัตราส่วนเท่าๆ กัน) 
 2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์  และกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3.  อัตราการจ่าย ข้อ 1 และข้อ 2 ใช้กับรายวิชาที่ด าเนินการสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย์ 
                4. รายวิชาที่สังกัดต่างคณะให้คณะต้นสังกัดพิจารณาใช้อัตราของมหาวิทยาลั ย(ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 640/2548 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ) ตามความเหมาะสม 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 46/2552) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
 เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2552 จึงประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับท่ี 17/2546) ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ประกาศคณะเทคนิค
การแพทย์(ฉบับที่ 38/2550) ลงวันท่ี 13 กันยายน 2550 และประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 4/2551) ลง
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ.2552 
 
 
 
                      (ลงช่ือ)   เกรียงไกร   กิจเจริญ) 
                (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร   กิจเจริญ) 
           คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 46/2552)  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลักษณะหลักสูตร 

                    ระดับปริญญาโท 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อเรื่อง 

                  ภาคปกติ 
                  2,000  บาท 

2. คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อเรื่อง                   1,000  บาท 

3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)                   1,000  บาท 

4.กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรือ
มหาวิทยาลัยฯ) 

          1,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

5.กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ(์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)           1,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

6. ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน 
     6.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     6.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าที่พักตามที่จ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

 
หมายเหตุ 
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี ้

1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ใน
อัตรา 2 : 1 

2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน โดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 
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การเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลักษณะหลักสูตร 

                    ระดับปริญญาเอก 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีบัณฑิตต่อเรื่อง 

                  ภาคปกติ 
                  10,000  บาท 

2.คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)                    2,000  บาท 

3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อเรื่อง                    2,000  บาท 

4. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)                    2,000  บาท 

5.กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรือ
มหาวิทยาลัยฯ) 

          1,500  บาทต่อครั้งต่อคน 

6.กรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)           1,500  บาทต่อครั้งต่อคน 

7. ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน 
    7.1 การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
    7.2 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าที่พักตามที่จ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

 
หมายเหตุ 
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี้ 

1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ใน
อัตรา 2 : 1 

2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน โดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 26/2549) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยส าหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
-------------------------- 

 
  เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัย อ านาจตามความใน
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงก าหนดหลักเกณฑ์
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาท่ีได้รับเงินทุนที่สามารถให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยได้ ให้เก็บในอัตรา
สูงสุดที่ทุนสามารถให้ได้ แต่ไม่เกิน คนละ 80,000 บาท/ภาคการศึกษา 

2. นักศึกษาได้รับทุนท่ีไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการวิจัย หรือไม่ได้รับเงินทุน ไม่ต้องช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 

 
            (ลงช่ือ)    ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์ 
      (รองศาสตราจารย์ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   2161/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” 
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 
จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2161/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิ ชาร่วม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดับปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  50,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 25,000 บาท 

3.1.2 ระดับปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  40,000 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 20,000 บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็น 

     การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ 
     ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
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ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้   2,000 บาท 
  4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ   3,000 บาท 
  4.3 การสอบการศึกษาอิสระ    4,000 บาท 
  4.4 การสอบวิทยานิพนธ ์ระดับปริญญาโท 5,000 บาท 
  4.5 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 6,000 บาท 

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 

    (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
                      (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                      ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  2162/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

         หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” 
------------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ    หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้าน
วิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552     เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552   จึง
ออกประกาศไว้ ดังนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่2162/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา” ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่าย
ได้ตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  4 ค่ า ใ ช้จ่ าย ใดๆ ที่มิ ไ ด้ก าหนดไว้ ในประกา ศนี้  ให้ เป็น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ 
 กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 5 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
           (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
                     (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

205 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
0 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 105/2554) 
เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง 
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม
การวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     (ฉบับท่ี 
105/2554) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา” 
  ข้อ 2.  ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา เป็นจ านวน 80,000.- บาท ต่อภาคการศึกษา โดยให้เรียกเก็บในภาค
การศึกษาถัดไป หลังจากที่นักศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว 
  ข้อ 4.  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัยหรือผ่อนช าระตาม
ข้อ 3 เป็นการเฉพาะราย ได้ 
  ข้อ 5. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ
หรือปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
    ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
                                               (ลงช่ือ)      อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์ 
                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
                                                        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
                                               รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  727 /2558) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุก
สาขาวิชา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย   การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552)  
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2557 มติที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 
จงึออกประกาศไว้ดังน้ี.- 
 ข้อ  1.   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี727/2558)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุข-  ศาสต
รมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2.  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป   
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 220/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 
 ข้อ  4.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ท่ีจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดังนี้ 
  4.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   4.1.1  ภาคการศึกษาปกติ  33,000  บาท 
   4.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 16,500  บาท 
  4.2  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ 
        ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้อง 
        ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม 
        การศึกษาส าหรับภาคศึกษาปกติ 
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 4.3  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
  4.3.1  การสอบประมวลความรู้ 1,500  บาท 

             4.3.2  การสอบการศึกษาอิสระ 2,500  บาท 
   4.3.3  การสอบวิทยานิพนธ์  3,000  บาท 
 
 ข้อ  5.  ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
 
 ข้อ  6.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
                  (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับแก้ไข) 
-------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คราวประชุม ครั้งท่ี 1/2555  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2555 และที่ประชุมคณบดี  คราวประชุมครั้งที่ 8/2555  
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 จึงขอแก้ไขค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามข้อ 3.2  ข้อ 3.3 ข้อ 
3.4 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ในบัญชีแนบท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1172/2549) เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ วันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ.2555 
 
 
 
            (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับแก้ไข) 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 1172/2549) 

อัตราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 

1064/2555) 

อัตราจ่าย 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
 3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้า

โครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่าย
ในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน 

2,400 บาท
ต่อครั้ง 

3.ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ 
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้า
โครง วิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่าๆกัน 

3,000 
บาทต่อครั้ง 

      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่าย
ในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน 

2,500 
บาทต่อ
ครั้ง 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระโดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการ คนละเท่าๆกัน 

3,000 
บาทต่อ
ครั้ง 

      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตัดสินผล
แล้ว โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการคนละ
เท่า  ๆ กัน กรณีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายใน
สัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 
บาทต่อ
ครั้ง 

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตัดสิน
ผลแล้ว โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า  ๆ กัน 

4,000 
บาทต่อ
ครั้ง 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร 
       4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัด

การศึกษาและเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการเต็มวัน โดยมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง 
ให้จ่ายในอัตราต่อไปนี้ 
- กรรมการจัดการศึกษาและ

เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

 
300 บาท
ต่อวัน 
200 บาท
ต่อวัน 

 
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัด

การศึกษาและเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือ
นอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 1172/2549) 

อัตราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 

1064/2555) 

อัตราจ่าย 

- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา 
รวมทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

 

       4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 ช่ัวโมงครึ่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 
- กรรมการจัดการศึกษาและ

เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา 

รวมทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ช่ัวคราว(กรณีการปฏิบัติงานไม่ครบ
ตามก าหนดไว้ข้างต้นให้คิดเฉลี่ย
เป็นช่ัวโมงเศษของช่ัวโมงให้ตัดทิ้ง 
และในหนึ่งวันให้มีสิทธ์ิได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการได้ครั้งเดียว 

 
 
300 บาท
ต่อวัน 
200 บาท
ต่อวัน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1172/2549) 

เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------- 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสต

รมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ เอื้อประโยชน์ต่อ
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งท่ี 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 จึงขอออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2547) เรื่อง ค่าตอบแทนคณาจารย์ 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 
 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “คณะ”       หมายถึง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “โครงการ”   หมายถึง  โครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 ข้อ 5  อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ   เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุข ศาสต
รมหาบัณฑิต ให้คณะฯ จ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 อัตราค่าใช้จ่ายใดที่มิได้ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้ 
โดยอนุโลมให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
  ประกาศ  ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2549 
            (ลงช่ือ)   พิศาล  ศิริธร 
      (รองศาสตราจารย์พิศาล  ศิริธร) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
                                                              ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1172/2549) 
เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราจ่าย 

1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1.1 กรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก คนละ 

 
300 บาทต่อวัน 

 1.2 กรรการออกข้อสอบ เหมาจ่าย 800 บาทต่อวิชา 

 1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนัย ชุดละ 30 บาทต่อชุด 

 1.4 กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ชุดละ 100 บาทต่อชุด 

 1.5 กรรมการสอบสัมภาษณ์ 50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน 

 1.6 กรรมการคุมสอบคนละ 100 บาทต่อช่ัวโมง 

 1.7 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 100 บาทต่อช่ัวโมง 

2. ค่าตอบแทนการสอน 
 2.1 ค่าตอบแทนการสอนวิชาบรรยาย 

- หมวดวิชาบังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายซึ่งรวมถึงการออก
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ตรวจรายงานและคุมสอบในอัตรา  (ในกรณี
เชิญอาจารย์พิเศษให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราช่ัวโมงละ 600 บาท
อัตรานี้รวมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย) 

-  หมวดวิชาเลือก ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในอัตราคนละ 

10,000 บาทต่อหน่วยกิต 
 
1,000 บาทต่อหน่วยกิต          
(แต่รวมทั้งกลุ่มแล้วไม่เกิน 
10,000 บาทต่อหน่วยกิต) 

      2.2 ค่าตอบแทนการสอนวิชาปฏิบัติการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอัตรา 1,500 บาทต่อหน่วยกิต 

     2.3 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และควบคุมวิทยานิพนธ์ 9,000 บาทต่อเรื่อง  
(กรณีกรรมการ 2 คน ให้จ่าย
ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 
4,000 บาท) 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ 

3,500 บาทต่อครั้ง (กรณี
นักศึกษาเกิน 5 คน ให้จ่ายเพิ่ม
คนละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่
เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง) 

      3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายใน
สัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

 

2,400 บาทต่อครั้ง 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราจ่าย 

      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายในสัดส่วนสอง
เท่าของกรรมการภายใน 

2,500 บาทต่อครั้ง 

      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตัดสินผลแล้ว โดยให้
แบ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า  ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ให้จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 บาทต่อครั้ง 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร 
4.1 ค่าจ้างเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตไม่เกินปีละ 

 
5,000 บาทต่อหลักสูตร 

4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
คนละ 

300 บาทต่อครั้ง 

       4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการเต็มวัน โดยมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง ให้
จ่ายในอัตราต่อไปนี้ 
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

 
 
 
300 บาทต่อวัน 
200 บาทต่อวัน 

       4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงครึ่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว

(กรณีการปฏิบัติงานไม่ครบตามก าหนดไว้ข้างต้นให้คิดเฉลี่ยเป็นช่ัวโมง
เศษของช่ัวโมงให้ตัดทิ้ง และในหนึ่งวันให้มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ครั้งเดียว 

 
 
300 บาทต่อวัน 
200 บาทต่อวัน 

หมายเหตุ  การคิดภาระงานให้คิดตามชั่วโมงที่สอนจริง 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับท่ี 3/2554) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ข้อ 9  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 805/2553)  เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2553 และคณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554  จึงออกประกาศเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับท่ี 3/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับท่ี 12/2549) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 5,000 บาทต่อเรื่อง โดยแบ่งจ่ายตามเกณฑ์ดังนี้ 
     - กรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 3,000 บาท กรรมการ2,000 บาท 
     - กรรมการ 3 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ2,000 บาท กรรมการคนละ 1,500 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3,000 บาทต่อครั้ง โดยให้แบ่งจ่าย 
       คนละเท่า ๆ กัน  

                        4.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4,000 บาทต่อครั้ง โดยให้แบ่งจ่ายคนละ 
                                      เท่าๆ กัน   
 ข้อ 5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการการสอบการศึกษาอิสระ 
                        5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  3,500 บาทต่อเรื่อง โดยแบ่งจ่ายตาม 
                                      เกณฑ์ดังนี ้

   - กรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 2,000 บาท กรรมการ 1,500 บาท 
   - กรรมการ 3 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 1,500 บาท กรรมการคนละ 1,000 บาท 
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5.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีนักศึกษาสอบ
ไม่น้อยกว่า 5 คน ในการสอบ 1 ครั้ง โดยให้แบ่งจ่ายคนละเท่าๆ กัน(ในกรณีที่มีนักศึกษาเข้าสอบน้อยกว่า 5 คน ให้
จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 800 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 4,000 บาทต่อการสอบ 1 ครั้ง)  

5.3  ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ให้จ่ายเป็นการเหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ
ครั้ง ซึ่งรวมถึงการออกข้อสอบ การคุมสอบ การตรวจข้อสอบ และการสอบปากเปล่า(ถ้ามี) และจ่ายเมื่อได้ตัดสินผล
การสอบแล้ว ในอัตรา 5,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่า 5 คนต่อครั้ง  (ในกรณีที่มีนักศึกษาเข้าสอบ
น้อยกว่า 5 คน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1,000 บาทต่อนักศึกษา  1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 5,000 บาทต่อการ
สอบ 1 ครั้ง 
 ข้อ 6 ให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจในการอนุมัติ
การเบิกจ่ายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2554 
 
 
                (ลงช่ือ)  พิษณุ  อุตตมะเวทิน 
           (รองศาสตราจารย์พิษณุ  อุตตมะเวทิน) 
               คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2978/2556) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ.2552  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  จึง
ออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2978/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         ทัน
ตกรรมจัดฟัน” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1354/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  ทันตกรรมจัดฟัน 
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันต
แพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มีดังนี ้
  4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  60,000  บาท 
   4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  30,000  บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ  210,000  บาท 
  4.3 กรณีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
  4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
   4.4.1 การสอบวิทยานิพนธ ์  5,000 บาท 
   4.4.2 การสอบประมวลความรู้ 2,000  บาท 
   4.4.3 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
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 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม  พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 ธันวาคม  พ.ศ.2556 
   
                                           (ลงช่ือ)     เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                              ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   966 /2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 
-------------------------- 

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”   เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548)  เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่   3/2548 เมื่อวันท่ี  4 พฤศจิกายน  2548  จึงออกประกาศไว้ดังนี้   
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่  966/2548)   เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่นๆส าหรับหลักสูตรการวางแผนภาค และ
เมืองมหาบัณฑิต  ท่ีจัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดังนี ้

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ  30,500  บาท 

 3.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,250  บาท  
3.2  กรณีลงทะเบียนวิชาฝึกงานวิชาเดียวในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาไม่ต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.3  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง  5,000  บาท 
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี    30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
          (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
     (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                   ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  1057 /2548) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 
-------------------------- 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะสถาปัตย- กรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”  เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนา
องค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ  คราวประชุมครั้งที่   3/2548 เมื่อวันท่ี  4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   1057/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 

ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  ที่จัดการเป็นหลักสูตร

โครงการพิเศษนี ้ให้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 4  ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  และระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ 

กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ข้อ 5  เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินการ อธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ   และรับผิดชอบฐานะการเงินของโครงการและให้
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณบดีของคณะที่ให้บริการสอนรายวิชาในหลักสูตรโครงการพิเศษนี้มีอ านาจในการ
อนุมัติหลักการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ก าหนดในประกาศนี ้จากรายรับที่ได้รับจัดสรร 

ข้อ 6  ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    27     ธันวาคม  พ.ศ.  2548 
             (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
                 (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                                                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
                                                              ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี   1057 /2548) 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
อัตราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกิน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษา  
1.1 กรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ เหมาจ่ายครั้งละ 5,000   
1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ ต่อนักศึกษาท่ีเข้าสอบหนึ่งคน 50   
1.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 100 /ช่ัวโมง 

2 ค่าตอบแทนการสอน  
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี  

2.1.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ช่ัวโมงละ 1,200   
2.1.2 อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ช่ัวโมงละ  600 

2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ ช่ัวโมงละ 500   
2.3 กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ   ต่อเรื่อง 3,500 
2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ต่อเรื่อง 5,600 

3 ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อครั้ง 2,500 

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

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

3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท  
นักศึกษา 5 คนแรก คนละ 
700 บาท ถ้าเกินจ่ายเพิ่ม  
500/นักศึกษา 1 คน แต่รวม
แล้วไม่เกินอัตราสูงสุดที่
ก าหนดต่อการสอบ 1 ครั้ง 

3.2.1 กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน  
                      - ประธานกรรมการ   2,000 
                      - กรรมการ คนละ 1,500 
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รายการค่าใช้จ่าย 
อัตราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกิน (บาท) 

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

3.3 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง  2,000 
3.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง  

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

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

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

4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร  
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจ่าย เดือนละ 10,000 
4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

ให้ได้รับค่าตอบแทน 1 คาบ การปฏิบัติงาน 1 คาบ ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 150/คาบ   
4.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีละ  10,000 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักส าหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร ตามจ่ายจริง 20,000 

6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
6.1 ค่าเลี้ยงรับรองบุคคลที่ได้รับเชิญเกี่ยวกับการสอนหรือการจัดการหลักสูตร

ตามจ่ายจริง ครั้งละ  1,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  695/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท  ของ
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ 
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจดัการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที ่ 
22  กุมภาพันธ์ 2549  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 
โดยวิธีเวียนตามหนังสือที่    ศธ  0514.23.6/ว1151, 1238  ลงวันที่ 9,18 พฤษภาคม พ.ศ.2549   จึงออกประกาศไว้ ดังนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 695/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ระดับปริญญาโท  คณะวิทยาการจัดการ  
ก าหนดดังนี ้
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา  
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  32,500 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  16,250 บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้
จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 4 ค่ าธรรมเนี ยมอื่ นที่ ไม่ ได้ ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

ประกาศ ณ วันท่ี  2 มิถุนายน   พ.ศ.2549 
 (ลงช่ือ)   กุลธิดา  ท้วมสุข 

                                (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 322/2553 ) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
ปริญญาเอก  ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อ
ต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2553  จึง
ออกประกาศไว้ ดังนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 322/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่
จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ชุดวิชาละ 58,000 บาท มี 9 
ชุดวิชา ตลอดหลักสูตรและส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ 9 ชุดวิชา  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว  หรือเป็นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้าย  เพื่อส าเร็จการศึกษาโดยเหลือหน่วยกิต
ที่ต้องลงทะเบียน อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ  
   3.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  69,000 บาท 
   3.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  34,500 บาท 
  3.3 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน(บาท) 

การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) 3,000 

การสอบวิทยานิพนธ์ 6,000 
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ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 10  มีนาคม  พ.ศ.2553 
 

 (ลงช่ือ)   กุลธิดา  ท้วมสุข 
                                (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  2164/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ 4/2552  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อ วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2552  จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2164/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดับปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  55,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 27,500 บาท 

3.1.2 ระดับปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  30,500 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,250 บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็น 

     การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ 
     ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของ 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบวัดคุณสมบัติ    3,000 บาท 
  4.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท            5,000 บาท 
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  4.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก          6,000 บาท 
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
 
 

              (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
                              (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  2165/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 
------------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ    หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนา
นักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ   4/2552    เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 และโดย              
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิ เศษ คราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่                    
16 พฤศจิกายน 2552  จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2165/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  4 ค่ า ใ ช้จ่ าย ใดๆ ที่มิ ไ ด้ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ 
 กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 5 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
 
                      (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
                                        (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                                  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชี แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2165/2552) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ   

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม” 
------------------------------- 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ 
แต่ละวิชาช่ัวโมงละ 100 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ท้ังนี้จะได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างน้อยวิชาละ 1,000 บาท ไม่เกินวิชาละ 12,000 บาท 

1,000/วิชา 

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  50บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน 

 1.3   ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ  150 บาท/ช่ัวโมง 

 1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานท่ีปฏิบัติงานใน  

            วันท าการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง 80 บาท/ช่ัวโมง 

            วันหยุดราชการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง 100 บาท/ช่ัวโมง 

2. ค่าตอบแทนการสอน  

 2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ช่ัวโมงละ 
           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
1,000 
2,000 

 2.2 อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  

  - การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ช่ัวโมงละ 
           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
700 

1,000 

  -  การสอนภาคปฏิบัติ ช่ัวโมงละ 500 

 2.3 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานช่วยการสอน ช่ัวโมงละ 100 

 2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อเรื่อง 12,000 

 2.5 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อเรื่อง 42,000 

3. ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ  

 3.1 กรรมการด าเนินการสอบกลางภาคและสอบประจ าภาค  คนละ 500/วัน 

 3.2 กรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ต่อนักศึกษาท่ีเข้าสอบ คนละ 20 

 3.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 150/ช่ัวโมง 

 3.4 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ วิชาละ 300 

 3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก ต่อเรื่อง 4,000 

 3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อครั้ง 2,000 
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รายการค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท) 

 3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง 4,000 

 3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อครั้ง 4,000 

 3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง 5,000 

 หมายเหตุ 
1. ให้ใช้อัตราปริญญาโท ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ

อัตราปริญญาเอก ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
2. ในกรณีที่หลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมี

ความจ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการสอบในอัตราที่สูงกว่าวงเงินที่ก าหนด
ข้างต้น ให้ด าเนินการได้โดยขออนุมัติจากคณบดี 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศนี้ให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น 
จะต้องเป็นไปตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 640/2548)  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร  

 4.1 ค่าบริหารจัดการของคณะ  

  4.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่เกินเดือนละ 2 
ครั้งๆ ละไม่เกินคนละ 

300/ครั้ง 

  4.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 

  4.1.3 ค่าจ้างเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ไม่เกินปีละ 

20,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับท่ี  2561/2556) 

เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์”  

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และ
บังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  มติที่ประชุมคณะกรรมการการ
อ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  ครั้งท่ี  1/2556  เมื่อวันท่ี  17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 และมติที่ประชุม
คณบดี ครั้งท่ี 10/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2561/2556)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ระดับปริญญาเอก 
    3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  55,000 บาท 
    3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  27,500 บาท 

3.1.2 ระดับปริญญาโท 
    3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ  30,500 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  15,250 บาท 
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  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต  ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบวัดคุณสมบัติ     3,000 บาท 
  4.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท            5,000 บาท 
  4.3 การสอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก            6,000 บาท 

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  6  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 

     (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับท่ี  92/2559) 

เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์”  

------------------------------- 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ  
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2558  และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 เรื่อง มอบอ านาจให้
อธิการบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2559         จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2559) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์  
  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
    3.1.1   ภาคการศึกษาปกติ      30,500 บาท 
    3.1.2  ภาคการศึกษาพิเศษ      15,250 บาท 
  3.2  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

3.3  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์      3,000  บาท  /ครั้ง 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2552 และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 5  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค า
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ  วันท่ี     24    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

  (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
                               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


