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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. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 
ผู้ลงทะเบียนโดยไม่ขอรับปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท  พ.ศ. 2530 
  3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ
คา่ธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 

  3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533 

3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 

3.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538 

3.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ 
  พ.ศ.2540 

    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของสภามหาวิทยาลัย ค าสั่งและประกาศอื่นส่วนใดที่พ้องหรือขัดแย้งกับ
ส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 สภามหาวิทยาลัย            หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อธิการบดี                       หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา  หมายถึง  ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ต่ า งๆ ที่ เรี ย ก เก็ บ ใน ก า รส มั ค ร
(Application fee)                 การสอบหรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   หมายถึง   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับ 
(Tuition fee)             บัณฑิตศึกษาประกอบด้วย ค่าบ ารุง   
              มหาวิทยาลัย และค่าหน่วยกิตรวมเป็น 
  เหมาจ่ายที่นักศึกษาจะต้องช าระเป็นราย 
  ภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับ 
(Overseas fee)   บัณฑิตศึกษาที่มีสัญชาติอื่นที่มิใช่ 

สัญชาติไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ    
จากที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย    
และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ 
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 
(Status holding fee)  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษา 

สถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีที่ 
ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วและกรณี 
ที่ลาพักศึกษา 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากนักศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย    

             ขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 

5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.3 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
5.5 ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ 

ข้อ 6. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบด ีเสนอหลักการในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน 
ข้อ 5 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามหลักการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุปให้สภามหาวิทยาลัยทราบและท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาตามความร่วมมือจาก 
องค์กรอื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 8. นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน 
อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้เสียค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร 
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ข้อ 9. อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้อธิการบดีหรือที่ประชุม 
คณบดีเป็นผู้ก าหนด 

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 
ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนดวิธ ี
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที ่ 16  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 
                 (ลงชื่อ)   พลต ารวจเอกเภา  สารสิน 

               (เภา  สารสิน)  
   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

108 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

2 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  2669/2561) 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561  

-------------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ    
ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 9/2561   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 จึงออกประกาศไว้ดังนี้  
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2669/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561” 
 ข้อ  2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 891/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 
 ประกาศฉบับใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
   ข้อ  4 ในประกาศนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “ระบบปกติ” หมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวันและ
เวลาราชการเป็นหลักและเป็นแบบเต็มเวลา 
  “หลักสูตรปกต”ิ  หมายความว่า  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน 

“หลักสูตรนานาชาติ”  หมายความว่า  หลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระเน้นความเป็น
สากล มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียน
การสอน 
  “หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ”  หมายความว่า หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร 

“ภาคการศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  ภาคการศึกษาฤดูร้อนในหลักสูตรเดิมและภาค
การศึกษาที่ไม่ได้เป็นภาคการศึกษาปกติ 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติที่ศึกษาในหลักสูตรของ
กลุ่มสาขาวิชาทั้ง 16 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“นักศึกษาต่างชาติ”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย 
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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  “ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ข้อ  5 การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม ดังนี้ 

 (1) กลุ่มที ่1 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม
และการออกแบบ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์) สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้น 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) สาขาวิชา
ของคณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบ าบัด) 
  (2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  
(วิทยาเขตหนองคาย) (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์) 
  (3) กลุ่มที่  3 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ 
(ปรีคลินิกและคลินิก) สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาไทย) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาไทย) 
สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการคุ้มครองผู้ บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) สาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา  
  (4) กลุ่มที ่4 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ 
  (5) กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาความปลอดภัย
และการจัดการคุณภาพของอาหาร (นักศึกษาไทย) 
  (6) กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาความปลอดภัย
และการจัดการคุณภาพของอาหาร (นกัศึกษาต่างชาติ) 
  (7) กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  
  (8) กลุ่มที ่8 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์  
(วิทยาลัยนานาชาติ)  
  (9) กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาของคณะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)  สาขาวิชา
ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) 
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  (10) กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาของคณะเภสัช
ศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์) 
  (11) กลุ่มที ่11 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) 
  (12) กลุ่มที ่12 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  (13) กลุ่มที่  13 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์  (ไม่มีคลินิก)  และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกสาขาวิชา 
  (14) กลุ่มที่ 14 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาต่างชาติ) 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาต่างชาติ) 
  (15) กลุ่มที ่15 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก) 
  (16) กลุ่มที่  16 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ))   
 ข้อ  6 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ ให้เป็นไปตามบัญชีที่ 1 และ
บัญชีที่ 4 แนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  7 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามบัญชีที่ 2 และ
บัญชีที่ 3 แนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  8 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอื่นหรือบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริญญา ให้จ่ายตามสัดส่วนของจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตามระดับการศึกษาและลักษณะการ
จัดหลักสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็นฐานและการลงทะเบียนต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่ค านวณได้ให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม   
 ข้อ  9 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติให้ช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งนักศึกษา
สามารถขอลดหย่อนได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
 ข้อ 10 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ช าระแล้ว
จะขอรับคืนไม่ได้ 
 ข้อ 12 นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิได้รับบริการ ต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะที่ได้มี
การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ต่างหาก 
  (1) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  (2) ค่าธรรมเนียมหอสมุดหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ให้บริการห้องสมุด 
  (3) ค่าธรรมเนียมส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (4) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแรกเข้า  
 ข้อ 13 นักศึกษาและบุคคลตามข้อ 5 มีสิทธิได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้ 
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  (1) คา่ธรรมเนียมหอสมุดหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ให้บริการห้องสมุด 
  (2) ค่าธรรมเนียมส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ข้อ  14 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ        
ค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 15 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้จ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่เรียกเก็บขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   28  กันยายน พ.ศ. 2561        
 

       (ลงชื่อ) สมหมาย   ปรีเปรม 
            (รองศาสตราจารย์สมหมาย   ปรีเปรม) 
           รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
                  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2669/2561) 
บัญชีที่  1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท) 
 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและหลักสตูรที่
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มท่ี 1 19,000 25,000 40,000 60,000 

กลุ่มท่ี 2 21,000 30,000 21,000 30,000 

กลุ่มท่ี 3 25,000 30,000 25,000 30,000 

กลุ่มท่ี 4 25,000 30,000 30,000 40,000 

กลุ่มท่ี 5 25,000 30,000 35,000 45,000 

กลุ่มท่ี 6 25,000 30,000 45,000 55,000 

กลุ่มท่ี 7 - 30,000 - 55,000 

กลุ่มท่ี 8 25,000 30,000 50,000 65,000 

กลุ่มท่ี 9 25,000 30,000 50,000 75,000 

กลุ่มท่ี 10 30,000 37,500 30,000 37,500 

กลุ่มท่ี 11 30,000 37,500 50,000  65,000  

กลุ่มท่ี 12 30,000 50,000 50,000 65,000 

กลุ่มท่ี 13 30,000 50,000 50,000 80,000 

กลุ่มท่ี 14 35,000 45,000 35,000 45,000 

กลุ่มท่ี 15 50,000 80,000 60,000 100,000 

กลุ่มท่ี 16 - - - 125,000 

 
2.     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกติ 
3.     ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาต ิ      ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
4.     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา      ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 
       (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 
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5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง (บาท) 
 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ประเภทของนักศึกษา 

นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาต่างชาติ   

5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต 300 900 

5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ 
ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 
500 

 
1,500 

5.3  การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 500 1,500 

5.4  การสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1,500 3,000 

 
บัญชีที่  2   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกส าหรับนักศึกษาชาวไทย 
1.1  ค่าสมัครสอบคดัเลือก สาขาวิชาละ    700  บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
2.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ   1,200  บาท 

 
บัญชีที่  3  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท) 

รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า  
วันละ แตไ่ม่เกนิ 3,000 บาท 

50 

2. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บัตรละ 100 
3. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 50 
4. ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 50 
5. ค่าใบรับรองเป็นนักศึกษา ฉบับละ 50 
6. ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 50 
7. ค่าใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ 100 
8. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 400 
9. ค่าธรรมเนยีมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ 50 
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ 200 
11. ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 30 
12. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับผู้ที่ประสงคเ์ข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร  
2,000 

13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  

1,000 
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บัญชีที่  4  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในระบบปกติ ส าหรับหลักสูตรทีจ่ัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

(กรณีนักศึกษาต่างชาติที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ) 
-------------------------------------- 

 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติตาม
ลักษณะการจัดหลักสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้สั่งจ่ายเป็นเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏข้างล่าง 

1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area)  สาขาวิชาละ   40  USD 

 

2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD) 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มท่ี 1 640 840 1,340 2,000 

กลุ่มท่ี 2 700 1,000 700 1,000 

กลุ่มท่ี 3 840 1,000 840 1,000 

กลุ่มท่ี 4 840 1,000 1,000 1,340 

กลุ่มท่ี 5 840 1,000 1,170 1,500 

กลุ่มท่ี 6 840 1,000 1,500 1,840 

กลุ่มท่ี 7 - 1,000 - 1,840 

กลุ่มท่ี 8 840 1,000 1,670 2,170 

กลุ่มท่ี 9 840 1,000 1,670 2,500 

กลุ่มท่ี 10 1,000 1,250 1,000 1,250 

กลุ่มท่ี 11 1,000  1,250 1,670  2,170  

กลุ่มท่ี 12 1,000 1,670 1,670 2,170 

กลุ่มท่ี 13 1,000 1,670 1,670 2,670 

กลุ่มท่ี 14 1,170 1,500 1,170 1,500 

กลุ่มท่ี 15 1,670 2,670 2,000 3,340 

กลุ่มท่ี 16 - - - 4,170 
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร 

4. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาต ิ   ภาคการศึกษาละ 500  USD 

5. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  
 (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 

6. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง (USD) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกต ิ
นานาชาติ และ 
ภาษาอังกฤษ 

5.1  การสอบประมวลความรู้ ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต 10  30  

5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ ส าหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง 

 
15  

 
45  

5.3  การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 15  45  

5.4  การสอบวิทยานิพนธ์ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 30  90  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562) 
เรื่อง  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ 

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

 เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ
สถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นของผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 
14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่  21 มกราคม 2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ
สถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562) เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 3  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ข้อ 4  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคแรกที่เข้าศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 5  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 4 ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 6  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศหรือก าหนดวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ 7  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค า 
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    28  มีนาคม  พ.ศ. 2562        
 
 

                                (ลงชื่อ) ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
                                                                             (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
            คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                                                                            รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2873/2561) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

-------------------------- 
 
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2561  และข้อ 14 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2561 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2561 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า   “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ” 

ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป  

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

ประกาศฉบับใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี 
    ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ท่ีรับผิดชอบการ 
    จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่ 
    เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี  ฐานะเทียบเท่าคณะ  
    วิทยาลัย ทีร่ับผิดชอบการจัดการหลักสูตร 
    โครงการพิเศษ 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือ 
    ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมี่  ฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ทีร่ับผิดชอบการ 
    จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
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 “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้จัดการในลักษณะ
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

   พ.ศ.2561  
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการ

พิเศษ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

   พ.ศ.2561   
 “นักศึกษากลุ่มที่ 1” หมายความว่า นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 “นักศึกษากลุ่มที่ 2” หมายความว่า นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อ 5 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น  ๆส าหรับหลักสูตรโครงการพเิศษแต่ละ 
หลักสูตร ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของคณบดี  โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจ า และคณะกรรมการอ านวยการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้  

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ช าระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บที่ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ จะขอรับ
คืนไม่ได้ 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค า
วินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ  วัน ที่ 17 ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 

                          (ลงชื่อ) เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
                                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2873/2561) 
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ก าหนดดังนี้ 

 
รายการค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 2,000 3,000 

 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา ก าหนดดังนี้ 

กลุ่มนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน (บาท) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

กลุ่มท่ี 1 30,000 40,000 70,000 

กลุ่มท่ี 2 50,000 60,000 90,000 

 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาพิเศษ 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 าหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
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 (ฉบับที่ 1282/2562) 
เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------------------------------- 
 เพื่ อให้การด าเนินการจัดการศึกษาในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ ข้อ 14 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที ่
4/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑติศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ไว้ดังนี้  
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1282/2562) เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาในระบบปกติ ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศใดหรือแนวปฏิบัติอันใดที่ขดัหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศนี้แทน 
   ข้อ 4 ในประกาศนี้   
  “มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายความว่า   คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      “คณบดี ” หมายความว่า   คณบดีของคณะ  วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร 

        ระดับบัณฑิตศึกษา 
  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 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562          
    

(ลงชื่อ) ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
                                                                (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
                       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                                                                  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2562) 
เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ 

การศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ ข้อ 
14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอน หน่วยกิตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1283/2562) เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอน               
หน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 646/2544) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการ
คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา” และบรรดาประกาศใดหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศนี้แทน 
 ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 ข้อ 4. ในประกาศนี้ 

“ค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเมื่อนักศึกษา
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา หรือแผนการศึกษา หรือระบบการศึกษา รวมทั้งการ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา  ดังกล่าวข้างต้น 

“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระส าหรับนักศึกษาใหม่ที่
ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นๆ 
 ข้อ 5. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในข้อ 4  ให้เรียกเก็บ ดังนี้  

5.1 ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ  2,500.- บาท 
  5.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งละ  2,500.- บาท 
  5.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ให้คิดอัตรามีหน่วยเป็นบาท/หน่วยกิตดังนี้ 
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 ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ระดับการศึกษา 
ภาคปกติ โครงการพิเศษ 

นานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษ 

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 

 
นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ 

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
(วิทยาเขตหนองคาย) บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์) และคณะอื่นๆ  ในสาขาวิชานี้ 

นักศึกษากลุ่มที่  2  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาการ
จัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขต
หนองคาย)  คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)  และคณะอื่นๆ 
ในสาขาวิชานี้ 

ข้อ 6. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธกิารบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 

   (ลงชื่อ) ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
                                                                    (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                                                                   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 


